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كنت قـد أعلنـت عـن موضـوع كتـابي هـذا فـي               

التـي  " نصف الدنيا "ة  ، في حديث صحفي لمجل    ٣٠/٧/٢٠٠٠
 –تصدرها مؤسسة األهرام من القاهرة، وقد يعجب الـبعض          

ف، كيف لمؤلـف أن يفشـي فكـرة         ُ من هذا التصر   –بحق  
 !!!موضوع كتابه الذي لم ينشره بعد 

  فاإلبداع الحقيقي هـو لـيس       ؛هو التحدي يا سيدي   : أوالً  
        الم  الع ُأن تستأثر لنفسك بأفكارك ال سيما أنها موضوعات تهم

كله، بل أن تطرح موضوعاتك في العلن، ربما ليدلي آخرون          
 .بدلوهم

 ألن هذا الموضوع المطـروح فـي هـذا الكتـاب           : ثانيا
 والتي تتطلب اإللمام بعلـوم      ،من الموضوعات الصعبة جدا   

كثيرة لبحثه، وهذا جعلني مطمئنًا تماما، والدليل أننا لم نحظ          
ة َ الشـأن فـي المـد      من أي باحث بما يشفي الغليل في هذا       

 وسبب هذا الصعوبة هو شمولية الموضوع ألكثر        ؛المنصرمة
 من عشرين تخصصا، وألن هـذا الموضـوع قـد زيـف            
على مدى ثالثة آالف وأربعمائة سـنة فـي شـقيه الـديني             



 ٩

  عدممـا   ؛ أطول عملية تزييف في التـاريخ      ُوالتاريخي مما ي 
حتـى  . لقشورصعب األمر على الكثيرين الذين يبحثون في ا       

 أن كتب التاريخ نفسها قد نالها بعض مـن هـذا التزييـف             
 .مما أبعدها عن صلتها الحقيقية بالموضوع

 وألني مطمئن لما عرضـت آنفًـا كنـت أبحـث           : ثالثًا  
عن ردود فعل عالمية لتصريحي هذا، ولم يطل انتظاري؛ فقد       

  الفرنسية بعـد شـهرين كـاملين        "الفيجارو"أعلنت صحيفة   
، عن مؤلفين يهـوديين     ١/١٠/٢٠٠٠ا الصادر في    في عدده 

ا تحت نفس العنوان الذي كنت قد أعلنتـه، وكنـت            َقدما كتاب 
في شغف شديد لمعرفة ما كتبا، ولكن وللحق لقد خيبا اآلمال           

 فقـد جـاءت     ؛كما خابت آمالنا فيهم على مـدى العصـور        
مترنحة ال تصبو إلى ما يمكن      " خربطة"كتاباتهما في صورة    

 – كما هـو معهـود فـيهم         –ميه علما، وزادا عليها     أن نس 
 بمحاوالت تزوير جديدة لتاريخ هذه الحقبـة ومـا بعـدها،           

 !!ألم يكفهما ثالثة آالف وخمسمائة سنة من التزوير ؟؟

 وبعد أن اطمأننت إلى أنهما لم يمسا الحقيقـة فـي قليـل             
أو كثير أيقنت أن محاولتهما تلك إنما كانـت فـي الحقيقـة             

 وعلى قدر   ، إلحباط موضوع كتابي وتفاصيله العلمية     محاولة
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 غبطتي كانت صدمتي فيهما كبيـرة، فقـد ادعـى اليهـود            
    زهم في مختلف العلوم، ولكـن      على مدى جميع العصور تمي 

  "الفيجـارو "ما نشره األخوان فـي فرنسـا وأعلنـت عنـه            
، نقال فيـه    "ألولى حضانة "إنما ال يتعدى منهج كتيب رديء       

 حياة الملك إخنـاتون مـن الكتـب الشـعبية،          صفحات من   
 معالم أجـزاء مـن التـاريخ المعـروف، وزادا          " خربطا"و

في التحقير من شأن أنفسهما بأن ادعيا أنهما استغرقا عشرين          
 ".الكتيب"عاما إلعداد مثل هذا 

 ولكن هذا هو ما عندهم، وسوف يدهشـون ممـا عنـدنا            
 .ولم يخطر لهم على بال

ا عن موضوع ا   أم         هـت  َلمـنهج فـي كتـابي فقـد نـو 
 – إمعانًا فـي العلميـة       –عنه في الفصل األول ولكني أزيد       

 حتى ال يجـد     ؛بتصويري للشواهد العلمية من أمهات المعاجم     
" المتخصصين متوسطي الحال  "اد و فاقدو الموضوعية من النُقَّ   

سبيالً للحديث عن كتابي، وفي ذات الوقت فإني أرحب كـل           
  المتخصصين الحقيقيين وأدعوهم لقـراءة      الترحيب باألساتذة 

نتظر منهم كلمة حق، الجميلة قبل القبيحـة،        أما كتبت، بل و   
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 فالنقد ليس فقط أن أظهر العيـوب والمثالـب ولكـن أولـى         
 . حتى يكون نقدا بناء؛أن ينوه إلى اإليجابيات

 في موضوع الكتـاب     ومن سمات الناقد الحقيقي أن يظلَّ     
 فقد موضوعيته حين ينتقل إلـى مهاجمـة         الَّإوال يغادره، و  

المؤلف في شخصه، وهذه الظاهرة منتشرة جدا في محافلنـا          
 ألنـه عـاجز    ؛العربية، حيث يتخطـى الناقـد الموضـوع         

 .عن مناقشته ثم يهاجم الشخص

   ض الناقد الحقيقي لنقد الكتـاب      َومن الضروري حين يتعر
ضـوعات  ال بد من توافر صفة العلم فيه، والعلم بكـل المو          

 منها حتى يكـون نقـده       ؛المطروحة في الكتاب وليس بجزء    
 ا، أما لهم عند هذا          علميا أولئك، فلهم أن يقرءوا كتابي وشكر
 أم ،الحد ض لكتابي في منهجه ومنهجيته فهذا يتطلـب        ُا التعر

العالم الحقيقي الملم بجميع فروع العلم الذي طرحه الكتـاب،          
ختلفًا مـن علـوم التـاريخ       وهي تصل إلى عشرين علما م     

 وعلـوم األديـان     ، وعلوم اللغـات   ، والتاريخ الديني  ،الزمني
 فكتابي هـذا    ؛ والفلسفة ، وعلوم المنطق  ،المقارنة والجغرافيا 
 .يبحث في علوم الفكر
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 وإذ أقدم كتابي هذا للقراء فإنما أهنـئهم وأهنـئ نفسـي            
  أطول عمليـة تزييـف      - بحمد اهللا وتوفيقه   -أن كشفنا أخيرا  

 ؛في التاريخ قام بها اليهود، بل وكشفنا منهجهم في التزويـر          
 .حتى ال يعودوا إليه وإن كنت موقنًا أنهم سيعودون

اِحِمينالر محَأر وهاِفظًا وح رفَاُهللا خَي 

 المؤلف
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  مدخل إلى المنهجمدخل إلى المنهج
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  مدخل إلى المنهجمدخل إلى المنهج
ذات غني عن البيان أن من يخوض فـي الموضـوعات           

الصبغة الدينية هو من قبيل من يمشي على شفا جرف هـاٍر            
       ض إن عـاجالً    َيوشك أن يقع في الهاوية السحيقة، وهو معر 

فمعظـم المشـتغلين    .. أو آجالً أن يحيط به خطـر محـدق        
           بموضوع األديان والمدافعين عنهـا وفالسـفتها علـى مـر

هي العصور يكاد يكون لهم طابع خاص وسمة مشتركة، أال و      
 سمة التعص      نون أنفسهم بهذا التعص؛بب لدرجة مخيفة، يحص 

خشية أن يؤدي بهم ذلك إلى القصور في الدفاع عن معتنقهم،           
وحماسهم في هذا الدفاع  يخلق منهم ليس فقط محدودية أفق           

  مـا يـرون     بل ويجعل منهم أناسا جامـدين ال يـرون إالَّ         
ب، اتفاقًا مع الديانة    رون أنه الصوا  َال ما يتصو  إوال يناقشون   
ليها، فال تتطور لديهم ملكة البحـث وال ملكـة          إالتي ينتمون   

ا الحق فـي جـانبهم           التدب؛ر فيما هو بصدده وقد يرون دائم 
ألنهم إن لم يفعلوا أحدق بهم خطر الشطط وطـوقتهم مغبـة            
االنزالق إلى المجهول، والمجهول غير واضح المعالم، غير        

 يـؤثرون شـاطئ السـالمة ومبـدأ         َ ومن ثم  ؛واضح النتائج 
 التحفظ، فيحافظوا بذلك على ثباتهم فـي عقيـدتهم، فالبعـد           
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عن مجال البحث بالنسبة ألولئك هو خير حافظًا لهـم مـن            
الشطط، وعليه فال تجديد ، وعلى الذي يشغل نفسه بمسـائل           

 .البحث في ذات الموضوع أن يتحمل عاقبة ما هو بصدده

ليقين الكافي لجدية بحثه ووضوح     فإن لم يكن يملك ا    : نقول
معالمه بتفصيالته، فلينأ بنفسه ويحـِم غيـره مـن شـططه            

 .وأوهامه

ما أوغلت الموضوعات الدينية قيد البحث في القـدم،         وكلَّ
 رت َن تلـك الموضـوعات تطـو   إما صعبت المهمة حيث     كلَّ

      بدرجات أبعـد    َفي أشكالها ومضامينها، بل وتخطت هذا الحد 
ون عليه، حيث يطفو على السـطح أحيانًـا         مما يجب أن تك   

 مفاهيم في شكل معتقـدات تكـون مختلفـة عمـا أراده اهللا             
وجلَّ َعز     ي       ، زد على هذا تعصب كل طائفة لعقيـدتها يـؤد 

بهم إلى إضافات من عندياتهم يعتقدون في صحتها، بينما هي          
في الواقع والحقيقة منافية لمضمون العقيدة نفسها، وتكون تلك         

ضافات مشوبة بمغاالة ومبالغة تودي إلى نتيجة عكسـية،         اإل
 وتبعـا لـذلك تهتـز       ؛وتؤثِّر على منطقية المضمون الديني    

 ..المصداقية
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وكتابة التاريخ وصياغته مسألة مضنية، فمهمـا حـاول         
اب التاريخ أن يدونوه بعلمية وحيادية فإن مـن الصـعوبة           كُتَّ

وانتمائهم وتـوجههم   بمكان أن ينسلخوا عن ذاتهم وموطنهم       
 ألنهم جزء من كل هذا باإلضافة إلى ذلك مدى النفـع         إالفكري

      بهم، فهو حبيسو الـنظم      ُوالضرر الذي قد يعود عليهم أو يلم 
 التي نشئوا فيها وشـربوا منهـا، ولـيس أدل علـى ذلـك              

في واقع عالمي نعيش فيه اآلن،      " الحقيقة" من محاولة إدراك  
ايرة للحقيقة في العـالم الغربـي،       فالحقيقة بالنسبة للشرق مغ   

حتى المفردات نفسها واالصطالحات التي يجـب أن تكـون          
أساسا متفقًا عليه في العلم وحتى في الحوار، نجدها تحمـل           

كلمـة  : عكس داللتها في المعسكر اآلخر، ومثاالً على ذلـك        
 فهي عند البعض لها معنى وعنـد اآلخـر          ؛رهابيإإرهاب و 

 األبطال في مكان هم عند اآلخر       عكس المعنى، بل إن بعض    
إرهابيون، واإلرهابي هنا رمز للزعامة وبطل تحرير هناك،        

صبحت الحقيقة مزدوجة تحمل الشيء     أوغير هذا كثير حتى     
 .ونقيضه في آن

ـ     " اللعبـة "اب التـاريخ محكومـون بهـذه        وعليه فإن كُتَّ
يـديولوجيتهم  أفي النهاية وهم في نهاية المطـاف سـجينو          
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انتمائهم الـديني، بـل ومنـافعهم ومصـالحهم         ومجتمعهم و 
 .الشخصية

ما عرضنا له سلفًا هو السائد الطبيعي في األوساط التـي           
عي العلمية فيما يكتبون، فما بالنا لو كان المفكـر الـديني            َتد 

 ؟..أو المؤرخ الدنيوي مغرضا أو مزورا

 ..هنا تكون الكارثة

وقصص الموحـدين األوائـل هـي مـن قبيـل تلـك             
وضوعات، ولن نعرض لموضوعنا في صورة القصـة،        الم

وإنما سنعرض إلشكالياته في شـكل موضـوعات علميـة،          
نبحثها بتسلسل حسب معطيـات التـاريخ الحقيقـي لبطـل           

        بكـل   َموضوعنا، حتى نصل إلى النهاية ليكون القارئ قد ألم 
التفاصيل دون أن يتوه في أحداث ووقائع تشتت فكره وتبعده          

 .ية، كدأب كل من كتبوا فيها حتى اليومعن القصة الحقيق

 حسب وجهة النظر    –وقصص الموحدين األوائل يفترض     
 أن يكون الزمن الذي عاشوا فيه موغالً في القدم،          –الجامدة  

بعيدا حتى عن مراحل التدوين وقبل اختراع الكتابة، يبتغون         
من وراء ذلك البعد بالعقيدة إلى شاطئ ناٍء، بعيدا عن العلماء           
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والباحثين والمجتهدين، وجريا وراء أهداف أخرى قد تكـون         
 . فيحققون من خالل ذلك مآرب سياسية وأيديولوجية؛سياسية

وفي وسط هذا الجو الذي يريد أن يستأثر فيـه مفكـرو            
األديان بكل المعطيات، نجد على النقـيض مباحـث علـوم           
التاريخ واآلثار قد سكتت سكوتًا أبديا، بل ووقفـت عـاجزة           

ماما عن الوصول إلى وضع هذا الزمن الديني في الترتيـب     ت
التاريخي الصحيح، بل ووصل الحمق بأغلبهم إلى التطـاول         
 .على الشخصيات الدينية واعتبروها نسجا من خيال وأساطير

 ونظرا لتلك العقبات والصعوبات فقد آليت علـى نفسـي          
دي  كما هو معهود عن–أن يكون منهج البحث في هذا الكتاب       
الهيروغليفيـة تفسـر    (دائما وكما طبقته في كتابي السـابق        

 : قائما على ما يلي–) القرآن الكريم

 العلم والمنطق، علم قائم على االستعانة بالتراث الديني         -
    سة الصـحيحة وكتـب     َغير المشوب بالخرافة وبالكتب المقد

التاريخ، نطبق في الكشف عن النتائج الصـحيحة المنطـق          
السليم الذي ال عوج فيه بمقدمات صـحيحة لتكـون          الفكري  

  ا علوم اللغة ومراجعهـا  النتائج صحيحة وصادقة في آن، وأم
فستكون خير وسيلة لنا، نستدعي من خاللها كل اللغات التي          



 ١٩

لها عالقة بالموضوع، ونكشف في معاجمها عن المفـردات         
 .قيد البحث

ـ     َ تحقيق واٍع لما كُِتب    - ن شـتى    في هذه الموضوعات م
 واالستفادة من أفكار السلف     ،المراجع على اختالف مقاصدها   

 واستخدام منهج   ،وآرائهم المستنيرة وبكتاباتهم في هذا المجال     
 .المقارنة بينها، ليتضح الغث من السمين

 وأخيرا اجتهاد مبني على األسس السـابقة فـي إبـداء     -
الرأي في كل ما سنعرض له من المراجـع الحقيقيـة دون            

 ألن التطاول هو نوع من العجز عن إقامـة          ؛طاول عليها الت
 والعجز عن فهم المضمون الديني لهذه الكتب الفهـم          ،الحجة

ـ    ا المرجعيـات المغالطـة فلـن تفلـت         الصحيح أحيانًا، أم 
 .من التعريض والنقد

 ونحن إذ نحاول الوصول إلى الحقيقـة نتمنـى مـن اهللا            
ا سواء السبيل أن يحفظنا من الشطط ويهدين وجلََّعز. 



 ٢٠

أول القصيدةل القصيدةأو......  
 ،يتوارى تاريخ األجداد في جب النسـيان شـيًئا فشـيًئا          

 ، وتنحسر لغتهم على الشفاه    ،وتضيع األحداث في تيه التاريخ    
 وتنضب وتلملم في تهتهات لتنزوي في أكـداس الـذكريات،          

 مجرد رسوم بكماء علـى حـوائط معابـد          فما يبقى منها إالَّ   
 غير مفهومة ال تنطق وال تفشـي ألحـد          ومقابر هنا وهناك،  

بسرها، ونحن أبناؤها الذين رضينا أن نكون تـارة أتباعـا           
لليونان، وللرومان تارة أخرى، ومن قبلهم الليبيون والفـرس         
 وغيرهم، كما لو كان اهللا الواحد األحـد قـد أراد أن ينـزل              
بنا غضبه فينسينا من نحن ومن كنا، ربما ألننا لم نسـتجب            

ي حينه لنداء اهللا الواحد األحد على لسـان جـدنا العظـيم،            ف
صاحب التوحيد األول وصاحب الرسالة العالمية الفريدة لكل        

نـا وسـيدنا    ُ جـد  –البشر وسليل الملوك والتاريخ المجيـد       
 ..إخناتون

 ومن عجائب القدر وهزءات التاريخ أن أول مـن يفشـي           
 هـو اليهـودي     – اآلباء العظـام     ُ سر –لنا بجزء من السر     

المؤرخ المعروف باسم جوسيفوس الذي عاش في اإلسكندرية        
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 – م حيث يسرد لنا وقائع تاريخ اآلباء العظام         ٧٠القديمة عام   
آباء الدنيا كلها وملوك العالم القديم بأجمعه، في ثنايـا كتابـه            

" في الرد علـى إبيـون  " أو Contra Apion"  ضد أبيون"
، "مـانيثون " كان يـدعى     ويوثِّق مراجعه عن كاهن مصري    

 – ٢٨٣فيالدلفـوس     (والذي عاش في عهد بطليموس الثاني       
 ويبدو أن مانيثون هذا كان على درجة عالية من          ،) ق م  ٢٤٥
فه  ملما باللغتين المصرية القديمة واليونانية، وربما كلَّ       ،الثقافة

بطليموس بكتابة تاريخ مصر فقد كتب كتابـا تحـت اسـم            
Agyptiaka  ـ     بدأ تا م التـاريخ إلـى     ريخه بحكم اآللهة وقس

 وتنتهي باإلسكندر األكبر،    – مينا   –ثالثين أسرة تبدأ بالملك     
  .)١(ف شيئا ولم يصلنا من هذا المؤلَّ

 والعجيب والالفت للنظر في قصته أنه أغفل جزءا هامـا          
 أال وهو قصة    – بل وأهم جزء من التاريخ المصري القديم         –

 َوتاريخ أو ل الموح         ض َدين، بل إنه رغم هـذه الغفلـة تعـر 
رهم وكأنهم مملكة إناث أو مخنثينَلهم وصو. 

وقصة جوسيفوس لكي تكون مقبولة لنا فال بد أن نناقشها          
 :على وجهين
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  هـذا   – جوسـيفوس    –أن يكون المـؤرخ     : الوجه األول 
 كل ما باح    – مانيثون   –قد نقل فعالً عن كاهن مصري اسمه        

 فإن كان هذا هو الحال فال بأس، فقـد          به من تاريخ العظام،   
ا          َأدا لـه وشـكرى رسالته العلمية على خير ما يكون، وشكر

 .لجدنا  مانيثون على ذلك رغم التقصير

 أن تكون شخصـية مـانيثون وشخصـية        : الوجه الثاني 
 هما شخصيات وهميـة     – وقد كان كاتبا سكندريا      – إبيون   –

 غرار المحـاورات    من بنات خيال جوسيفوس اليهودي، على     
 األفالطونية، التي كانت لها شهرة عالمية في وقتـه، يبـث           
فيها مؤلفها على لسان أبطاله حقائق وأكاذيب تجد من اآلذان          

 ألنه في الظاهر ال يرويها عن نفسه،        ؛من يسمع لها ويصدقها   
 ولعرف  ، لتشكك الكل فيما يخبر به الرجل من أول وهلة         وإالَّ

 .ينتويه خبثه ومكرهالمغزى والمقصد الذي 

ومن خالل العرض التسلسلي لملوك مصر العظام يسـقط         
  أهمهـا لمـا     ؛السيد جوسيفوس أهـم حقبـة مـن التـاريخ         

 لها من القيمة الروحيـة والفكريـة والفلسـفية مـا يمكـن             
ر تاريخ البشرية جمعاءبها أن يتغي. 
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      وقلب التاريخ   َلقد أغفل جوسيفوس على لسان مانيثون لب 
قاطبة، أكان ذلك عن عمد من مانيثون، أم سوء نية          المصري  

 .من المؤرخ جوسيفوس، هذا ما سيتكشف لنا حاال

 نقول إنه بعد خـراب أقـدم مدينـة للتوحيـد معروفـة             
 فـي موقـع تـل العمارنـة        ( آخت آتـون     –لنا في التاريخ    

 تبارت أطراف عديدة في محو كل       –) في محافظة المنيا حاليا   
يدة الجديدة، فهدموا المدينة حتـى سـاوت        ما يذكِّر بتلك العق   

بناؤها ونسبوا بعضـه إلـى غيـر        أاألرض ومحوا ما كتب     
مصادره، حتى في معابد طيبة وهليوبوليس امتـدت معـاول          
الهدم والمحو لكل ما نُِقشَ وكُِتب على الحوائط لـه عالقـة            

وقاد كـل هـذه     . بحكام آخت آتون، واعتبروها كأن لم تكن      
 الكهنة الفرعون الجديد المعروف باسـم      الحمالت إلى جانب    

 أو حور م حاب، والذي كان قائدا للجيـوش          – حور محب    –
ـ            ى ولم يكن سليل أسرة ملكية بل كان من عامة الشعب وترقَّ

في الجندية حتى حكم البالد، وبكل الحقد والغل بـدأ حملتـه            
 الشعواء ليمحو السيرة العطـرة لآلبـاء العظـام، وأطلـق           

 حيد لقب مجرم آخـت آتـون، وحـذا حـذوه           على رائد التو  
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على كل فترات التاريخ ليومنا هذا كـل مـن لـه غـرض              
 .ومصلحة

 فإن كان مانيثون شخصية حقيقية بالفعل عـاش ككـاهن          
 من سمنود وكتب تاريخ مصر، فقد اتبع بذلك سـنة سـابقيه            

 ..بأن تجاهل تلك الحقبة

ن سـوى  ا إذا لم يكن الحال هكذا فال يبقـى أمامنـا اآل     أم 
ف بنفسه شخوصه    قد ألَّ  – جوسيفوس   –أن المؤرخ اليهودي    

 من بنات خياله وأفكاره، وأختار لعملـه        – مانيثون وإبيون    –
 لينسج من خاللها مالحم دفاع      ؛صورة المحاورة األفالطونية  

 إبيـون   – حين انبـرى المـدعو       – اليهود   –عن بني جنسه    
ـ      ُ يسب –السكندري   رميهم بكـل    اليهود لسبب ولال سبب وي

ن سوء النية والقصـد مـرجح مـن جانـب           إشائنة، وحيث   
   ا أن العرب هم الهكسـوس       َجوسيفوس، فهو الذي ادعى أيض

  َان تلك الفترة، فـال بـد       وأن اليهود كانوا في مصر إب      ،مثالً
وأن يكون سبب التناحر بينه وبين إبيون سببا قويا دفعه دفعا           

ه بكل ما أوتي من سـبل       إلى الدفاع عن بني جنسه وعن نفس      
 .وأدوات
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ما هو سبب هذا الخالف الحاد الذي جرى        ! ولكن يا تُرى  
 بينه وبين إبيون السكندري؟؟

البد وأن يكون سببا قويا معقوالً، أقلهـا مـثالً التسـبب            
والضلوع في نشوب حريق مكتبة اإلسكندرية القديمة، والتي        

 وفنـون   ضاع من جرائها مجهود ثالثة آالف سنة من علوم        
 ..حضارة البشرية جمعاء

وإذا كان الحال هكذا، فال بـد وأن يكـون الـدافع وراء             
الحريق أقوى من خسارة البشرية لمكونات الحضارة ممثَّلـة         
في نفائس مكتبة اإلسكندرية وما احتوته من كتب فيها علـوم           
وأسرار يحرص شخص اليهود وشخص كجوسـيفوس هـذا         

ال تعود عليه وعلـى بنـي    على عدم وصولها وإفشائها حتى      
جنسه بخسارة جسـيمة يمكـن أن تقضـي علـى كيـانهم             

 وبالذات سر األسرار الذي سنبحثه في هـذا         ،يديولوجيتهمأو
الكتاب بحثًا علميا وافيا بعيدا عن أي غرض سوى إظهـار           

 .الحقيقة أيا كان مذاقها

ولكي ال نكون متجنين على أحد في مسألة حريق المكتبة،          
ة ميـزان   الموضوع في الصفحات التالية على كفَّ     سنضع هذا   

 .النقد العلمي بما يليق وأهمية الموضوع
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  من أحرق قلب األممن أحرق قلب األم
 ٣٣١ – ٣٣٢منذ أن تأسست مدينة اإلسكندرية في شتاء        

ق م أصبحت تلعب الدور الرئيسي في مصر وفي المالحـة           
 فقد كانت عاصـمة     ؛في البحر المتوسط طيلة ألف عام ونيف      

 ميالديـة،   ٦٤٢ جاء الفتح اإلسالمي في عـام        مصر إلى أن  
 بعدها انتقلت العاصمة إلى الفسـطاط التـي بناهـا القائـد            

سكندرية تلعـب دورا    عمرو بن العاص، ورغم ذلك ظلت اإل      
 .بارزا في تاريخ مصر وحتى اآلن

ولقد عرفت هذه المدينة نهضة فكرية منذ إنشائها على يد          
المة الذين قرروا أن يجعلوا     اإلسكندر األكبر وخلفائه من البط    

من مدينتهم منارة للفكر والعلم ما استطاعت بـه أن تنـافس            
 .أثينا حاضرة اإلغريق نفسها

لذلك كان مجمع اإلسكندرية العلمي الـذي ُأطِلـقَ عليـه           
ــويون  ــوم  –الموس ــون والعل ــات الفن ــد رب   – أي معب

 في مقدمة المنشآت التي علت إلى عنان السماء وقد ألحقـت           
  .)٢(ه المكتبة الكبرى ب
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ظهرت في مطلع القرن الثالث قبل       :فكرة إنشاء المكتبة  
الميالد في عهد الملك بطليموس األول صاحب لقب سـوتير          
الذي شهد التاريخ له بأنه لم يكن القائد العسكري الفذ فحسب،           
بل كان أيضا الرجل المثقف الذكي، وهو الذي كتب أعظـم           

ألكبر بل يقوم رصيده أصالً علـى  كتاب عن حياة اإلسكندر ا   
 ،أنه المؤسس الحقيقي للدولة البطلمية بعد وفـاة اإلسـكندر         

ق م٢٨٤–٣٢٣ وقد حكم من ،ة ثالثة قرونَوالتي دامت لمد. 

 وقد استقدم اإلغريقي ديمتريوس الفاليري األثينـي وهـو         
من الشخصيات الفذة التي اشتغلت بالسياسة والفلسـفة وهـو          

 ن الذين أخذوا عـن أرسـطو، وقـد قـدم           أيضا من المشائي  
 ق م حيث اقترح إنشاء مجمع علمـي         ٢٩٥إلى اإلسكندرية   

 رحب الملـك بـالفكرة،      ؛وتلحق به مكتبة تجمع فيها الكتب     
 وعين ديمتريوس الفاليري مشـرفًا ورئيسـا للموسـويون،         

         ِني الموسويون في منطقة القصور الملكية التي تُسـمى وقد ب
 تمييزا  "المكتبة األم " به المكتبة الكبرى أو      البروخيون وألحقت 

 .التي ُألِحقت بمعبد السرابيوم فيما بعد" االبنة"لها عن المكتبة 

على أن المكتبة األم قد أخذت زخرفها وازينت في عهـد           
ن أمينًا لهـا شـيخ شـعراء         وقد عي  ،خليفته بطليموس الثاني  



 ٢٨

 برقـة    وقد نشأ في تورينة فـي      – كاليماخوس   –اإلسكندرية  
 مؤسـس علـم     Pinakesفه المشهور البيناكس    ويعتبر بمؤلَّ 

 .المكتبات على وجه اإلطالق

ـ            مه وهذا الكتاب هـو فهـرس لمحتويـات المكتبـة قس 
  ورغم أن هذا الكتـاب لـم يصـل إلينـا            ،إلى عشرة أقسام  

ـ           إالَّ اب  أن بعض المعلومات الجزئيـة التـي أوردهـا الكُتَّ
سسا وقواعد لتنظـيم الكتـب      الالحقون تشير إلى أنه وضع أ     

 :على النحو التالي

 .شعر المالحم والشعر الغنائي بصفة عامة -

التراجيـديا  : الشعر التمثيلي وينقسـم إلـى نـوعين        -
 .والكوميديا

 .كتب القانون -

 .كتب الفلسفة -

 .كتب التاريخ -

 .دب الخطابةأ -

 .كتب الطب -



 ٢٩

 كتب العلوم الرياضية -

 .كتب العلوم الطبيعية -

  .)٣(متفرقات  -

لجأ البطالمة فـي جمـع       :عدد الكتب وكيفية تجميعها     
الكتب إلى كل األساليب التعسفية وغير التعسفية، فمثالً كانوا         
يصادرون الكتب من السفن التي تـدخل المينـاء، وكـانوا           
حريصين على الحصول على المخطوطات األصلية للكتـب،        
ومن أشهر القصص في هذا المجـال مـا يرويـه الطبيـب             

 من أن بطليموس الثالـث      – جالينوس   –المعروف  اإلغريقي  
بعث إلى أثينا يطلب المخطوطـات األصـلية لمسـرحيات          

 ويوربيدس التي كانت مودعة في      ، وسوفوكليس ،أبسخولوس
 ليقوم بنسخها في اإلسكندرية وردها ثانيـة،        ؛خزائن المدينة 

 تـالنتون   ١٥ونظير تسليمه تلك األصول أودع في أثينا مبلغ         
ضمانًا لسالمة المخطوطات، ولكن الذي حدث أنه       من الفضة   

  النسخ واحتفظ باألصـل فـي   َأخذ المخطوطات ونسخها ورد 
ر بمبلغ كبير جـدا     َ وخسر بذلك وديعته التي تُقد     ؛اإلسكندرية

 .بما يعادلها في وقتنا الحاضر
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ا عن عدد المخطوطات التي احتوتها المكتبة فيذكر أحد         أم
ات أرستوفانس في بعض هوامشه التي      راح القدماء لرواي  الشُّ

 الكوليجيـو   –وِجدت في مخطوطة عِثر عليها فـي مكتبـة          
  في رومـا معلومـات قيمـة    Collegio Romanoرومانو 

 :في هذا الشأن وترجمة النص كما يلي

 ألن ذلك الملـك بطليمـوس فيالدلفيـوس الـذي كـان            "
ن، بعد  على معرفة بالفالسفة وغيرهم من المؤلفين المشهوري      

أن اقتنى الكتب ودفع ثمنها من األموال الملكية مـن جميـع            
أرجاء العالم قدر المستطاع، مستعينًا في ذلـك بـديمتريوس          

واحدة خارج القصر واألخرى داخله،     : الفاليري أنشأ مكتبتين  
 مجلد، وفي مكتبة القصـر      ٤٢,٠٠٠وكان بالمكتبة الخارجية    

ــتلط ،  ٤٠٠,٠٠٠ ــد مخ ــر ٩٠,٠٠٠ مجل ــد مف د  مجل
ومختصرات؛ كما ذكر كاليماخوس، أحد رجال القصر وأمين        
ــة ذاتهــا  ــة وأراتوســثتنيس أمــين المكتب ــة الملكي  المكتب

  .)٤(" من بعده بقليل 

 من المعلومات الواردة بتلك الوثيقـة أن مكتبتـي          يستدلُّ
 وضمتا معا أكثـر   ،اإلسكندرية نمتا في جيل واحد نموا هائالً      



 ٣١

 ٥٣٢,٨٠٠على وجه التحديد    من نصف مليون مخطوطة، و    
 .مخطوطة

وبالطبع لم تقتصر المكتبة على الكتب اليونانية بـل إنهـا      
ت كل ما كان في خزائن الكتب المصرية فـي مختلـف            ضم

 المعابد على طول وادي النيـل؛ فـنحن نعـرف أن كثيـرا             
من المعابد المصرية القديمة اشتملت علـى مدرسـة تخـدم           

قسام لتعلـيم الحـرف المختلفـة       أغراض التعليم المختلفة كأ   
 َإلعداد الر الين وغيرهم، كمـا اشـتمل      اتين والمثَّ خامين والنح

   الوثائق والكتب من شـتى أنواعهـا        ُالمعبد على مكتبة تضم 
الدينية والسياسية والعلمية واألدبية، وقد ُأطِلقَ علـى قاعـة          

 . وكانت لهم بمثابة المجمع العلمي،"دار الحياة"المكتبة اسم 

من أشهر تلك المكتبات، مكتبة رمسـيس الثـاني بمعبـد           
ليها ديودور الصقلي في فقرة مشهورة      إالرمسيوم والتي أشار    

وبعـد  : "يصف فيها المعبد وصفًا يطابق الواقع، حيث يقـول        
   عليها     َذلك توجد المكتبة المقد شفاء الروح    –سة التي كُِتب – 

يه األثري  ويؤكد صدق ما ذكره ديودور الصقلي ما عثر عل        "
 في هذا المكان من المعبـد  Flenders Petrieفلندرز بتري 

على وثائق بردية ترجع إلى عصر األسرة الثانيـة عشـرة،           
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 ومن بينها أقدم نماذج معروفة مـن المؤلفـات المسـرحية           
في العالم، ومن نصوص هذه المسرحيات نفسها ثبت أن هذه          

ـ              ،ونالمكتبات اشتملت على كتب فـي شـتى العلـوم والفن
وكـان للـذين    : "ومن عبارات ديودور الصقلي نفسه يقـول      

يقومون باختراعات علمية أو بتصميم أعمال نافعـة منزلـة          
، واألمثلة كثيرة على مكتبات     "رفيعة عند أوزوريس وإيزيس   

 وقد بقيت قاعة المكتبة     ،دفوإأخرى مثل معبد اإلله تحوت في       
  وياتهـا،  ل على جدرانها قائمـة بـأهم محت       حتى اآلن ومسج 

       ت لحوزتها كل   وال بد وأن تكون مكتبات اإلسكندرية قد ضم
 .) ٥(محتويات تلك المكتبات 

 علمـاء المجمـع     َاهـتم  :علماء استفادوا من المكتبة   
 بالمكتبة واستعانوا بما تحويه من      – الموسويون   –السكندري  

نفائس في علومهم وأبحاثهم واكتشافاتهم كما أولـوا جـزءا          
شاطهم في تحقيق التـراث العلمـي والتـاريخي         كبيرا من ن  

 الذي أعـاد    – مانيثون   –واألدبي، كما فعل الكاهن المصري      
 –كتابة التاريخ المصري القديم كما يذكر المؤرخ اليهـودي          

 ، كما أن إقليدس كتب في علـوم الرياضـيات         –جوسيفوس  
 وأراتوسثنيس في الرياضيات    ،وأرشميدس في علوم الهندسة   



 ٣٣

كما ) ن المحيط القطبي للكرة األرضية    الذي عي وهو  (والفلك  
نجد الطبيب هيروفيلوس في علم التشريح، وهيرون مكتشف        

 وفيلون اليهودي في الفلسفة، وأفلوطين وهو       ،الطاقة البخارية 
 وبطليمـوس الجغرافـي فـي       ،من أبناء أسيوط في الفلسفة    

 وإليه تعود أول خريطة للعالم، وغيـرهم        ؛العصر الروماني 
 .م كثير ممن ذكره التاريخ أو لم يذكرهوغيره

حـاول جمهـور كبيـر مـن         :حادث إحراق المكتبـة   
المؤرخين إلقاء تهمة حريق المكتبة على المسلمين عند فتحهم         
لإلسكندرية على يد عمرو ببن العاص مستندين إلى روايـة          
مؤرخ مسلم اسمه عبد اللطيف البغدادي وهو معاصر لصالح         

رحل في عدد مـن األقطـار اإلسـالمية         الدين األيوبي وقد    
) ال تتعدى هذه الرواية جملة عرضية     (وروى بشكل عرضي    

قصة إحراق المسلمين للمكتبة على يد عمرو بن العاص بأمر          
الموعظـة  "من الخليفة عمر بن الخطاب وذلك فـي كتابـه           

 ، ثم أتى من بعده عدد من المؤرخين من أمثال           )٦(" واالعتبار
اريخ الحكماء، وأبي الفرج ابن العبري في       القفطي في كتابه ت   

 كتابه مختصر تاريخ الدول، وأبي الفداء في كتابه المختصر          
 في تاريخ البشر، والمقريزي ولحق بهـم جـورجي زيـدان           
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 ، وكل هذه الكتابـات توجـه أصـابع          )٧(في القرن الماضي  
ف الغربيون   وما لبث أن تلقَّ    ،االتهام للمسلمين بإحراق المكتبة   

 التهمة وبدءوا يدرسونها ويدعمونها ويحشدون لها شواهد        هذه
وأدلة لكي يثبتوا عداء اإلسالم للعلم والكتب والحضارة بشكل         

 .عام

 ويرجع أول اتهام إلى يوليـوس قيصـر حـين حضـر            
  ق م متعقبـا بـومبي الـذي كـان           ٤٧إلى اإلسكندرية عام    

 قد هرب إلى مصر؛ ففي اإلسكندرية وجد قيصر حربا أهلية         
أخرى بين الملكة كليوباترا وأخيها بطليموس الرابع عشـر،         

     ط في الحرب القائمة،    َوحين اتخذ قيصر جانب كليوباترا تور
وأعلن عليه المصريون الحرب بقيادة أخيالس، ويذكر قيصر        

وعلى ذلك دارت المعركة بكل العنـف       :"... في نهاية كتابه    
 فـي األمـر     الذي ال بد أن يوجد، حينما يرى أحد الجـانبين         

 . انتصارا سريعا، بينما يرى الجانـب اآلخـر فيـه نجـاتهم       
ا وسائر      ،ا قيصر فقد أحرز النصر    أمأحرق هذه السفن جميع 

 ن  ألنـه لـم يـتمكَّ      ؛السفن التي كانت في الترسانة البحريـة      
من حماية جبهة بهذا االتساع بقوة صغيرة، وفي الحال أنزل          

 ".جنوده من السفن إلى فارس
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 ث فيهـا يوليـوس قيصـر       َجزء من الفقرة التي يتحد    هذا  
  ،عن قيامه بحريق هائل في السفن التي كانت فـي المينـاء           

وفي الترسانة البحرية والتي بنى عليها المؤرخون اتهامـاتهم         
روا مبنى المكتبة متاخما    َ ألنهم تصو  ؛للرومان بحرق المكتبة  

ـ        ن كتـب  للميناء فطالته النار التي أتت علـى محتوياتهـا م
 .ومخطوطات

ـ         اب ومصادر أخرى تشير إلى تفصيالت الحادث عند كُتَّ
 الذي كتب حوالي منتصف القـرن       – سينيكا   –الحقين أولهم   

 األول الميالدي عن الحـادث وربمـا نقـل عـن المـؤرخ             
 كتـاب   ٤٠٠,٠٠٠ وهو يشير وبال شك إلى أن        – ليفيوس   –

 صـر  النار التي أضـرمها قي    "احترقت في اإلسكندرية بسبب     
 اإلغريقـي  ) م١٢٧ – ٤٦(ومن بعده بلوتـارخ     ". في السفن 

  – قيصـر  –ا أوشـك أسـطول     فلم"من خيرونيا حيث يقول     
أن يقع في أيدي أعدائه، اضـطر إلـى أن يـدرأ الخطـر              

ـ          رت بالحريق، وانتشرت النار من الترسـانة البحريـة ودم
 ".المكتبة الكبرى

  أولــوس جيليــوس –كمــا نجــد الكاتــب الرومــاني 
إنه قد جمعت أو نسـخت      : "يقول بصراحة ) م١٦٩ – ١٢٣(
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 في مصـر بواسـطة      – يقصد من مكتبة أثينا      –كمية هائلة   
 جزء، ولكن هذه الكتب     ٧٠٠,٠٠٠ملوك البطالمة، نحوا من     

جميعها احترقت في حرب اإلسكندرية األولى، عندما دمرت        
هذه المدينة ولم يكن ذلك عن قصد أو عمـل إرادي، ولكـن             

 ".بواسطة الجند من االحتياطيضا حدث عر

 في مطلع القرن الثالث     – ديون كاسيوس    –ويعلِّق المؤرخ   
ونشبت النار في أمـاكن     ".. الميالدي على هذا الحريق بقوله    

كثيرة، كما احترقت مخازن الغالل والكتب، ويقال إن هـذه          
 ".الكتب كانت كثيرة العدد عظيمة القيمة

من القرن الرابع الميالدي    والمؤرخ إميانوس مار قللينوس     
كان هناك مكتبة ال تقدر قيمتها بثمن والتـي       : "يقول بصراحة 

  كتـاب   ٧٠٠,٠٠٠ت  اب القدماء على أنهـا ضـم      يجِمع الكُتَّ 
قد احترقت بالنار في حرب اإلسكندرية حينما دمرت المدينة         

 ". زمن الدكتاتور قيصر

 ويؤكد صحة النبأ مؤرخ أخيـر مـن القـرن الخـامس           
 الذي يذكر في حديثـه عـن        – أوروسيوس   –الميالدي وهو   

وأثناء المعركـة ذاتهـا     : "حرب قيصر في اإلسكندرية يقول    
صدر األمر بحرق األسطول الملكي، الذي كان قد رِفع على          
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  ا        َالشاطئ، وحينما امتدذلك الحريق إلى جزء من المدينة أيض 
ا، وكان   كتاب مودعة في بناء كان قريب      ٤٠٠,٠٠٠أتى على   

شاهدا فريدا على اجتهاد ودأب أسالفنا، الذين جمعـوا هـذا           
  .)٨(" القدر الهائل من أعمال النبوغ الرائعة

 ولم تفلت المسيحية من نفس االتهام الذي وجـه لقيصـر           
         ضت َمن قبل؛ ففي مطلع القرن الثالث بعد الميالد عندما تعر

حــق  ل– كاراكــاال –اإلســكندرية لغضــب اإلمبراطــور 
الموسويون أذى كبير وعامل علمـاء الموسـويون معاملـة          

 وطـرد العلمـاء األجانـب،       ، وألغى جميع امتيازاتهم   ،قاسية
 وكانت هذه الحوادث فاتحة لسلسلة مـن الكـوارث تعاقبـت           
على الموسويون ودور العلم والكتب فبعد نصف قرن تقريبا         

م لالضـطهاد    ٢٦٥ضت المدينة مـرة أخـرى سـنة         َتعر  
 ضد المسيحيين، وأصاب المدينـة تـدمير        –جللينوس   –من  

شديد وخاصة الحي الملكي الذي يقع فيه الموسويون، وبعـد          
أقل من عشر سنوات تلتها موجة من االضطهاد علـى يـد            

وتـاله اضـطهاد    ) م٢٧٢ (– أوريليـانوس    –اإلمبراطور  
  حين هاجم المدينة فقتـل كثيـرا     – دقلديانوس   –اإلمبراطور  
 وأمـر  ، واحترقت أجزاء كثيرة مـن المدينـة   ،من مواطنيها 



 ٣٨

بحرق جميع الكتب التي تبحث في صناعة المعـادن بقصـد           
 صناعة الذهب والفضة، وقد وصلنا وصـف هـذا الحريـق           

جِمعت هذه الكتـب    : " يقول   – يوحنا األنطاكي    –على لسان   
نت المسيحية  ا تمكَّ ولم". القيمة وُأعِملَت فيها النيران دون شفقة     

ساة فقضوا أيضا على الكتب التـي       أنفس الدور في الم   لعبت  
تمت للوثنية ولو بأدنى صلة، وربما قضـوا علـى المعابـد            

لوها إلى كنائس ومنها على األرجح مبنى الموسـويون         َوحو
 .والمكتبة األم

 .وأخيرا اتهام عمرو بن العاص والمسلمين بحرق المكتبة

 مـان  ولسنا ننـوي فـي هـذا المقـام الـدفاع عـن الرو             
أو عن المسيحيين أو حتى عن العرب، بل إننا بصدد إجراء           

 :أكبر وأعظم من هذا، أال وهو

وتقديم حيثيات جديدة فـي      :فتح ملف القضية من جديد    
 ألن الدراسات المختلفـة قـديمها       ؛قضية إحراق المكتبة األم   

 حيثيتين على درجة عالية     – ربما عن عمد     –وحديثها أغفلت   
 ؛رة نريد أن ندخلهما في ملـف القضـية        من األهمية والخطو  

 .وبهذا يكون لنا الحق في إعادة التحقيق من جديد



 ٣٩

أول الحيثيتين أن جميع المحققين عمموا القول في قـولهم          
كتبة الموسويون ولم يشيروا من قريب أو بعيد إلى مـا هـو     

 والتـي   ،أهم من ذلك وهو محتوى المكتبة القديمـة نفسـها         
تراث العلمي واألدبـي والفرعـوني      بالتأكيد قد جمعت كل ال    

  وهذا في الحقيقة هـو كـل        –الذي كان قد بلغ أوجه ومداه       
ما يعنيني ويعني البشرية كلها، والبرهان على ما أعني هـو           
 أن هناك فجوة واضـحة وصـريحة بـين علـم الفراعنـة             
على طول ثالثة آالف من األعوام وبين ما تلته من فتـرات            

! أين ذهب هذا التراث بأكملـه؟     : أل لنا أن نس   تاريخية ويحقُّ 
فإن كان العلماء الذين حققوا في حادث الحريق قصدوا مكتبة          
 إغريقية في اإلسكندرية فكما وضح مـن العـرض السـابق           
أن كل ما هو إغريقي في المكتبة له نسخ في بالد اإلغريـق             

  فنتيجة بحثهم انتهت إلى أن البشرية لم تفقـد شـيًئا،            ؛نفسها
  يعدو في نظرهم سوى فقد نسخ لهـا أصـول           ألن األمر ال  

   ا نحن فما يهمنا اآلن هـو أن نعـرف         في بالد اإلغريق، أم : 
 أين العلم المصـري واآلداب والفنـون المصـرية، حيـث           

 ن البشرية بدأت من مرحلة الصفر بعد ذلك، ومـا ينبغـي            إ
 .أن يكون األمر كذلك



 ٤٠

اتهام أطـراف كثيـرة، مـن رومـان          :الحيثية الثانية 
 فقد كان هنـاك     ؛ومسيحيين وعرب ال يفي بمتطلبات التحقيق     

أطراف أخرى موجودة على الساحة لم يتم طرحها في دائرة          
االتهام، فاإلسكندرية كانت مسكونة في ذلـك الوقـت مـن           
جنسيات مختلفة لم تذكر في التحقيقات، وعلينا اآلن أن نلقي          

لـى  الضوء عليها لنرى هل يمكن أن تشير أصابع االتهـام إ          
آخرين أم ال، وإن كان األمر كذلك فما هي الـدوافع التـي             
تكمن وراء شخوص االتهام بما يكفي إلقامة الحجة علـيهم،          

  مكتبة بعينها، أال وهي المكتبة التي حـوت         ُوذلك فيما يخص 
 .الكنوز المصرية القديمة

 استنادا إلى قوائم    -يقول ديودوروس  :سكان اإلسكندرية 
ـ     ن عـدد المـواطنين     إ - ق م  ٦٠ام  السكان الرسمية في ع

 نسـمة، لكنـه     ٣٠٠,٠٠٠األحرار في اإلسكندرية كان يبلغ      
 ؛الشك أن عدد سكان هذه المدينة كان يزيد كثيرا على ذلـك           

ألن المصريين واليهود والعبيد وكذلك كثيرين من اإلغريـق         
 .وأشباههم كانوا يعتبرون خارج هيئة المواطنين

  



 ٤١

  ::وشملت المدينة بوجه عاموشملت المدينة بوجه عام
 اليهـود،   – المصريين   – الفرس   – المقدونيين   –غريق  اإل

 ، والسـوريين  ، والفروجيين ،التراقيين: وطوائف أخرى مثل  
 . والهنود والعرب، والبابليين، والقاريين،والفينيقيين

وكان اليهود أهم العناصر األجنبية بعد اإلغريق في دولة         
جيـال  وا في مصر قبل الفتح المقدوني بأ      ُ وقد استقر  ،البطالمة
نه في خالل القرن السـابع كـان ملـوك          إ ألنه يقال    ؛كثيرة

إسرائيل يستبدلون بالجنود خيوالً من مصر، وكانوا يشتغلون        
 – جوسيفوس   – ويحدثنا المؤرخ اليهودي     ،بالتجارة والجندية 

بأن اإلسكندر األكبر أو بطليموس األول، عندما فتح مصـر،          
ـ           ي اإلسـكندرية،   أنزل عددا من اليهود في حي خاص بهم ف

 كما تشير النقوش والوثـائق البرديـة والمخلفـات األثريـة           
إلى انتشار اليهود في أنحاء مصر طوال عصـر البطالمـة،           

ت َففي الجبانة اليهودية باإلبراهيمية في اإلسـكندرية وِجـد        
 كمـا انتشـرت     ،مقابر لليهود من عصر البطالمة األوائـل      

 .معابدهم في جميع األنحاء من مصر



 ٤٢

ان اليهود يمارسون مختلف المهن في مصر كالزراعة        وك
ى وإدارة المصارف والتزام الضرائب والجندية، وبعضهم تولَّ      

مناصب ذات شأن في خدمة الحكومـة كالضـابط والقائـد           
ورئيس الشرطة وسكرتير للملك، فضالً عن قائـدي جـيش          

 .كليوباترا الثانية

ث سـكنوا   ز اليهود بوجه عام في اإلسكندرية حي      وقد تركَّ 
الحي الرابع، وكان هذا الحي يجاور الحي الملكي من الجهة          

 ومع ذلك فقد انتشر عدد منهم في مختلـف          ،الشمالية الشرقية 
   وا       َأحياء المدينة، وقد تكوِنحنت لهم جالية كبيرة لدرجة أنهم م

حكما ذاتيا ومحاكم خاصة بهم، كما حصلوا على امتيـازات          
 ل جوزسـفوس بأنـه قُِضـي       أكبر في زمن قيصر حيث يقو     

أن يقام في المدينة نصب من البرنز أثبت عليـه أن يهـود             
 .)٩(سكندريون إالعاصمة مواطنون 

وإزاء كل هذه االعتبارات نرى أن اليهود بسلطانهم الذي         
اكتسبوه سواء في عصر البطالمة أو في العصر الرومـاني          

المدنية كانت لديهم السطوة والقوة الكافية من خالل مناصبهم         
أو كجنود في الجيش والتي تجعل في إمكانهم عمل أي شيء           
مهما عظم حتى إحراق مكتبة اإلسكندرية، فربما أن مجموعة         



 ٤٣

من الجنود اليهود استغلوا المواقف وقـت إحـراق قيصـر           
 لألسطول في الميناء بتدبير مـن رؤسـائهم أو حاخامـاتهم           

وا  جنازخيس أو أثنـارخيس كمـا كـان        –أو رئيس جاليتهم    
 فتسللوا إلى داخل المكتبة القديمـة التـي تحـوي           –يسمون  

  ألنـه   ؛الكنوز المصرية القديمة وأضرموا في الكتب النـار       
 من داخل المكتبة ذاتها، كـل هـذا         ال يمكن حرق الكتب إالَّ    

 بشرط أن يكون لديهم الدافع القوي والمقنـع لهـذه الفعلـة،            
 .على األقل الدافع المقنع بالنسبة لهم

 قد توفر لديهم مثـل هـذا الـدافع، ال بـد            ! يا ترى فهل  
 وأن يكون قويا يستحق كل هـذه المغـامرة التـي قُِضـي             

 .بها على تراث ثالثة آالف سنة من حضارة العالم القديم

 لعل فصول كتابنا هذا تكشف هذا الدافع

 !!والحكم بعد المداولة



 ٤٤

  هوامش الفصل األولهوامش الفصل األول
 – ١٩٨٧ – ٣٩ ص   – سيد توفيـق     . د –مصر الفرعونية    )١(

 .دار النهضة العربية

ــة  )٢( ــة اإلســكندرية القديم ــادي .  د–مكتب  مصــطفى العب
 . األنجلو– ١٩٧٧ –

 .نفس المرجع السابق )٣(

 .المرجع السابق )٤(

 .المرجع السابق )٥(

 ٥٢ ص   – عبد اللطيف البغدادي     –كتاب اإلفادة واالعتبار     )٦(
  . تحقيق أحمد غسان سبانو– دار قتيبة دمشق –

في وصفه لعمود السواري باإلسـكندرية سـنة        وقد ذكر البغدادي    
ــة ٦٠٠ ــدرس  "..  هجري ــان ي ــذي ك ــرواق ال ــه ال  وأرى أن

طاليس وشيعته من بعده، وأنه دار العلـم الـذي بنـاه            فيه أرسطو 
اإلسكندر األكبر حين بنى مدينته، وفيها كانت خزانة الكتب التـي           

والحظ أن البغـدادي  ". حرقها عمرو بن العاص بإذن من عمر        
ا  متـى    يكن على دراية كافية بالتاريخ حتى أنه لم يعرف تمام         لم  

كندرية بعد وفـاة أرسـطو بـزمن        عاش أرسطو، فقد أنشئت اإلس    
 . وبالتالي لم يزرها؛طويل



 ٤٥

)٧(  ٤٤ ص   ٣ ج –رجى زيدان   و ج –ن اإلسالمي   ُتاريخ التمد – 
 ويالحظ أن جورجي    – دار الهالل    –مراجعة حسين مؤنس    

ن العرب في حريق المكتبةر رأيه وأدازيدان قد غي. 

 – ١٩٧٧ – مصطفى العبـادي     –مكتبة اإلسكندرية القديمة     )٨(
 .األنجلو

 –إبـراهيم نصـحي    .  د –تاريخ مصر في عصر البطالمة       )٩(
 . األنجلو– ١٩٨٧ – ٢ج



 ٤٦

  
  

    

  روذروذــــالنمالنم



 ٤٧

  النمروذالنمروذ
        ان لم يكن تحتمس الرابع الوريث الشرعي لعرش مصر إب

ق ١٣٠٥–١٥٥١(في الدولة الحديثـة     األسرة الثامنة عشرة    
غ لنفسه كرسي الحكم باختالق قصـة شـبيهة         َ، ولكنه سو  )م

 –للتي اختلقتها من قبله الملكة حتشبسوت؛ واألسطورة تحكي         
رة على اللوحة الجرانيتية التي ترجع إلى العام        كما هي مسطَّ  

األول من حكمه، وهي قائمة حتى اآلن بين مخالب تمثال أبي           
 أنه وهو ال يـزال يافعـا ذهـب          –معروف بالجيزة   الهول ال 

ليحتمي بظل أبي الهول بعد رحلة صيد مضنية، وهو ذا في           
 حـور م    –المكان غلبه النعاس، فرأى فيما يرى النائم اإلله         

د في أبي الهول، يبث إليـه البشـرى          الذي هو مجس   –آخت  
    ر تمثال أبي الهول من الرمـال التـي         َبتاج مصر لو أنه حر

ت تغطيه بمرور الزمن، وقد تحقق الحلم ووفـى الملـك           كان
بوعده بأن كشف الرمال عن جسد أبي الهول، وها هو الملك           
تحتمس الرابع يرى في أثناء حكمه يرتقي عربتـه الحربيـة           

 ها الجياد األصيلة ومقدمتها مزينة بمنـاظر تمثِّـل         ُالتي تجر
ظمـة  ساحات القتال، منظر ال يخفى على الرائي مقـدار الع         

واألبهة التي تخلب األبصار، وعربته تلك مازالت تشهد على         



 ٤٨

، وكـان   )١(ذلك وهي معروضة في المتحف المصري اآلن        
الرجل يتمتع فوق ذلك بحنكة سياسية وعسكرية ودبلوماسـية         

      ا فقد خطا خطوة جريئة عندما تزوج من أميرة ميتانيـة     َأيض
هدة السعيدة   وتفادى بتلك المعا   – موت م أويا     –وهي األميرة   

صدامات عسكرية في سبيل تأمين حدود مملكته، ورِزقَ وليا         
 َللعهد في فترة حكمه األخيرة من هذه األميرة، الذي نُصـب          

  .)٢(ملكًا على مصر، ذلك هو أمنحتب الثالث 

 نب ما عت رع  -

 E: Jmn - htpأمنحت  -

الثور القومي، المضيء في الصدق، محبوب      "حور  "جاللة  
، "حور الـذهبي  "  مؤسس القانون، ومهدئ األرضين    اإللهتين،

العظيم في القوة، ضارب اآلسيويين، اإلله الطيـب، حـاكم          
طيبة، رب القوة، شديد البأس، ملك الوجه القبلـي والوجـه           
البحري، نب ما عت رع ابن الشمس، أمنحتب حاكم طيبـة،           

مون، ملك اآللهة، وخنوم سيد الشالل الذي يعطـي         آمحبوب  
 ..الحياة



 ٤٩

صر هذا الملك هو من العصور المزدهرة في حضـارة          ع
إنه عند اعتالئه العرش    : "مصر القديمة، يقول سيريل ألدريد    

كان نمو مصر المضطرد في قوتها وثرائها قـد بلـغ مبلـغ       
كل هذه الثروة المنصبة داخل مجتمع عالمي مفتوح        .. الذروة

في دولة ذات بالط فاخر به حاشية ضخمة مـن األميـرات            
  .)٣(" رت على البيئة النمطية المصريةيات وبطانتهن أثَّاألجنب

وكان حكم تحتمس الرابع ومن بعده خلفه أمنحتب الثالـث          
 فازدهرت الفنون الراقية، فظهـرت ثالثـة        ؛طويالً ومستقرا 

ـ      الين والمعمـاريين والحـرفيين     أجيال من المصورين والمثَّ
ن أعمـال،   على مستوى رفيع أمكنهم تنفيذ كل ما أنيط بهم م         

ولم توجد بعد ذلك فترة أخرى تحقق فيها مثل هذا االزدهـار       
لفن النحت مع الضخامة في حجـم التماثيـل وفـي عمـل             
 المجوهرات الدقيقة وأعمال التماثيل الصغيرة مـن الخشـب         

 .أو العاج

  الملكي على األرجح في غرب طيبة، فمن        ُوقد كان المقر 
يقترب هـذا البنـاء ألن       و ،المؤكد أنه بنى قصرا منيفًا هناك     

يكون مدينة صغيرة أو مجمعا يغطي ما يقرب مـن ثمانيـة            
  سموكان هـذا    ،"الملقاطا أو قصر المسرات   "ى  أفدنة، وكان ي 



 ٥٠

القصر متصالً بمعبد جنازي بواسطة ممر وخُصص لعبـادة         
آمون، وكان بناء ضخما لدرجة أنه اُستخِدم فيما بعد كمحجر،          

 در حيث تباهى الملك بأنـه قـد بنـاه         وكأنما هي سخرية الق   
، ومن كل ذلك لم يبـق       "يخلد خلودا أبديا  " ولكي" ليبقى لألبد "

اليوم منه سليما سوى تمثالين عمالقين للملك أطلق عليهمـا          
 ".تمثاال ممنون"فيما بعد 

وقد صورت قصة الوالدة اإللهية للملك على جدران معبد         
 حتـب الثالـث ليبـرهن      األقصر الذي أمر بإقامته الملك أمن     

 .على أنه اإلله وابن اإلله

غير أن طبيعة أمنحتـب     :".. وعن موسوعة سليم حسن     
اإللهية لم تكن رسمية فقط، بل كـان مثلـه كمثـل الملكـة              

وذلك أن اإلله آمـون     . حتشبسوت من قبله، ابن اإلله مباشرة     
ـ    ل للملكـة  ملك اإلمبراطورية األعظم وربه األعظم قـد تمثَّ

 بشرا سويا فـي صـورة تحـتمس الرابـع،          " ياموت م أو  "
على حسب ما جاء في نص معبد األقصر، ونفخ فيهـا مـن             
روحه واجتمع بها، ووضعت له غالما زكيا اسمه أمنحتـب          

 وبذلك يكون آمون هو والده الروحي، وال غرابة في          ؛الثالث
    نفسه منذ نعومة أظفاره ابن اإلله،       ُأن نرى هذا الفرعون يعد 



 ٥١

لهـه  نه كان مؤلها في المعبد الذي أقامه لنفسـه وإل         وسنرى أ 
وهكذا فإنه كان يعبد بشكل قاطع في         "،لهذا الغرض " آمون"

صور تماثيله بصولب ومنف ومصر الوسطى وطيبة وهو ما         
  ".)٤(زال حيا

والجدير بالذكر في هذا المقام أن نوضح معلومة خافيـة          
عا ،  +  بر   : وأصله   –" فرعون"عن الكثيرين، وهي أن لقب      

 ويكتب هكذا  

وترجمته الحرفية هي البيت العظيم، وهو رمز للحكم كأن         
البيـت األبـيض كرمـز للحكومـة        : نقول في عصرنا هذا   

  ابتـداء    هذا اللقب لـم يكـن معروفًـا إالَّ         –األمريكية مثالً   
من الملك تحتمس الثالث، مؤسس اإلمبراطورية في الدولـة         

 معروفًا ال فـي عصـر الدولـة         الحديثة؛ ولم يكن هذا اللقب    
  .)٥(الوسطى وال في عصر بناة األهرام في الدولة القديمة 

سيويين كانوا ينطقـون اسـم الملـك        بقي أن نذكر أن اآل    
نمرورا، وهذا النطق هو بعينه     : أمنحت الثالث، نب معت رع    

 – نمروذ – إالَّ



 ٥٢

  جداجدا" " ممنون ممنون ""
  نقـول   – النمـروذ    –استكماالً لمنجزات أمنحتب الثالث     

إن أعظم وأفخم بناء أقامه هذا الملك في طيبة معبده الجنازي           
الذي أقامه على الضفة اليمنى للنيل في السهل المنبسط وراء          
شاطئ النهر، وقد كان غرضه األول من إقامتـه أن يكـون            

  وكـذلك ليكـرم     ، هو فيه بوصفه إلهـا     ُمعبدا جنازيا له يعبد   
هر ويد التخريب لم تبِق     َدي الد ، غير أن عوا   "مونآ"فيه والده   

عليه، ولم تذر حجرا من أحجاره ، ولم يصل لنا من أطاللـه      
 التمثـاالن المعروفـان      على فخامتـه وعظمتـه إالَّ      ما يدلُّ 
 المنحوت كل واحد منهما في قطعـة واحـدة         " ممنون"بتمثالي

 من الحجـر الرملـي المسـتخرج مـن محـاجر الجبـل             
مس بارتفاع يصل إلى العشرين     األحمر الواقع بجوار عين ش    

 مترا، وقد نقل هذا الفرعون هذين التمثالين إلى هذا المعبـد           
في طيبة الغربية وهو يعبر عن ذلك بكبرياء وفخار بالعبارة          

 :التالية

لقد نقلتهما من عين شمس الشمالية إلـى عـين شـمس            "
 ) ".طيبة(الجنوبية 



 ٥٣

ار العظيمة  صاحب اآلث : "ولقب الفرعون نفسه على تمثاليه    
التي نقلها بقوته من عين شمس الشمالية إلى عـين شـمس            

 ".الجنوبية

وتحاك حول هذين التمثالين أساطير ال عالقة لها بصاحب         
التمثالين وبانيهما، ولكنا في الصفحات التالية سنقوم بدراسـة         
علمية لهذا الموضوع لنصل إلى حقيقته التي هي في الحقيقة          

 :اكليست صعبة الفهم واإلدر

  ق م حـدث زلـزال قضـى         ٢٧يقولون إنه فـي عـام       
ـ          م التمثـال   على بعض ما كان ماثالً من خرائب طيبة، وهشَّ

فكُِسر نصفين، وسـقط نصـفه      " ممنون" الشمالي من تمثالي  
     ب في الكسر فاتحة عهد     األعلى، وكان هذا الزلزال الذي تسب

جديد في شهرة هذا األثر؛ إذ بعد حدوثه بزمن قصير كـان            
مارة يسمعون في الصباح المبكر عند طلوع الشمس صوتًا         ال

 موسيقيا ينبعث من التمثال المكسور كأنـه صـوت عـود،           
 حبك الخيال اإلغريقي    َ ومن ثم  ؛وقد انتشر خبر تلك األعجوبة    

الخصب الخرافات عن سبب هذا الحادث، وقد أفتـوا بـأن           
" تيتوس"بن  " ممنون"الصوت المنبعث من التمثال هو صوت       



 ٥٤

اإللهـة  " إيـوس "و" طـروادة "صـاحب   " برايام" خي الملك أ
 .اإلغريقية إلهة شفق الفجر

إن ممنون كان يهاجم أهل طروادة هو       : وتقول األسطورة 
 البطل  "أخيل"وجيش من اإلثيوبيين ضد اإلغريقيين، وقد قتله        

التقطت جثتـه مـن سـاحة       " إيوس"اإلغريقي، غير أن أمه     
 وقد صـارت    ،منحه األبدية أن ي " زيوس" القتال، ودعت اإلله  

الدموع التي انهمرت من عينيها عليه تمثل نقطة الندى التـي           
وعلى حسب الخرافـة    . تظهر كل صباح عند مطلع الشمس     

الجديدة التي نشأت حول التمثـالين نعـرف أن األصـوات           
 كل صـباح عنـد مطلـع        ُالموسيقية العذبة التي كانت تُسمع    

ب بوالدته عنـدما    الشمس هي نبرات صوت هذا البطل يرح      
 .تشرق الشمس في السماء الوردية اللون

      ت في كل مكان، حتى     َولقد نال هذا التمثال شهرة عالية دو
أن أباطرة الرومان قد دفعهم حب اسـتطالع هـذا الشـيء            
الغريب إلى أن يفدوا لزيارته، ففي القرن الثاني بعد المـيالد           

تمع إلى هـذا    بسياحة إلى طيبة ليس   " هادريان"قام اإلمبراطور   
الصوت، وبعد مـرور سـنين علـى زيارتـه هـذه جـاء              

 َ وسر ،لزيارة هذا التمثال  " سبتيموس سيفيروس   "اإلمبراطور  



 ٥٥

 َكِّـب ُم منه، فر  َ فأمر بإصالح ما تهد    ؛به كثيرا لدرجة أخذته   
الجزء العلوي في مكانه، وبذلك ظهر في صورته الحقيقيـة،          

كان إيذانًا باختفـاء    غير أنه مما يؤسف له أن هذا اإلصالح         
 .)٦( بقي صامتًا فلم يسمع ثانية َ ومن ثم؛هذا الصوت

 تلك هي األسطورة المزعومة وبها كما رأينـا الخصـب          
 ق م، والـذي     ٢٧الزلزال المزعوم عام    : من الخيال؛ ابتداؤه  

: ومنتهاه. شطر تمثاالً واحدا منهما دون اآلخر ومن منتصفه       
 إلى أصله، ولكن الحقيقـة      القصة التي وضعت لتبرر إعادته    
 ..وللعجب في داخل نفس األسطورة

 !!فلنر ولنحلل

التمثاالن كانا على مدخل المعبد الجنازي المنحتب الثالث        
ا كان إخناتون في صـباه وبدايـة مرحلـة           ولم – النمروذ   –

تباعه بالتعدي بالهـدم والتكسـير      أالشباب والنضج قام هو و    
ماثيل التي كانت تمثِّل الوثنية     والتخريب لكثير من اآلثار والت    

في نظرهم، وكان على كال جانبي مدخل المعبد تماثيل كثيرة          
تباع متخفين في جنح الليل وحطموا      لآللهة وألبيه فقام هو واأل    

كل هذه التماثيل عدا واحدا منهم، وهو الذي كان قائما طوال           
دي، الفترة التاريخية من عهد إخناتون إلى القرن الثاني الميال        



 ٥٦

وألن وقوف هذا التمثال وحيدا يمكـن أن يـذكر بالواقعـة            
الحقيقية تآمر هؤالء الذين يهمهم األمـر علـى أن يعيـدوا            
التمثال الثاني إلى وضـعه األصـلي وإصـالحه، وحـاكوا           

على كـل  " الضحك"األسطورة، معتقدين بذلك أنهم انتهوا من   
 تصبح  البشرية التي سوف تأتي فيما بعد، ولكن لسخرية القدر        

عملية اإلصالح للتمثال الثاني وإعادته إلى أصله هي مفتـاح          
. كشف السر، وتكون األسطورة دليالً ثانيا على صحة ما كان         

ا عن الزلزال فهذا يحتاج إلى علم لدني ليثبت أنـه أوقـع             أم
 بواحد من التمثالين دون اآلخـر، إن كـان هنـاك زلـزال             

 علـى وجـه     من األصل قد وقـع، ولمـاذا هـذا التمثـال          
 !!الخصوص؟

مـا توغلنـا داخـل      سيتضح هذا أكثـر كلَّ    : على العموم 
 .الموضوع

  اآللهة بالمئاتاآللهة بالمئات
  في مصر على طـول تاريخهـا القـديم أكثـر            ُكان يعبد 

من ألف إله في صور آدمية وحيوانية ونباتية، وكـان عنـد            
 بزوغ شمس الدولة الحديثة، بعـد أن قضـى أحمـس األول            



 ٥٧

   سمبالهكسوس وأخرجهم إلى غيـر رجعـة       ى  على فلول ما ي 
       ر؛ حيث أخذ اإلله    ُمن مصر، أن أخذت سمة جديدة في التطو

في تبوء مكانة متميزة بين صفوف اآللهة كإله واحـد          " رع"
متفرد أزلي حتى أن سلسلة المعبودات األخرى بدأت تنـدمج          
 وتذوب في المعبود رع، وقد بدأ إدمـاج اآللهـة األخـرى            

 منتو رع، سوبك رع، خنوم رع ، آمون         :في اسم رع، فنجد   
 الطيب نراه وقد اندمج     – أوزوريس   –رع، حتى إله الموتى     

أيضا في إله الشمس، حيث تندمج الشمس مع إله الموتى كل           
الـروح  " ليلة بعد غروب الشمس في العالم السفلي، ويكونان       

 ."أوزي رع"ويأخذ اسم " المتحدة

نفسهم عند اعـتالئهم    ومنذ األسرة الخامسة أخذ الملوك أل     
العرش اسما له صلة باإلله رع ، ويشارك رع في طبيعتـه،            

 خاصة بعد موته، فيكون     – أبيه   –حد الملك مع اإلله     وهكذا يتَّ 
 .لهيةإذا طبيعة 

 وبهذا يكون اإللـه رع قـد تربـع فـي إقلـيم الشـمال               
 ا في مصر العليـا فكـان المتربـع          أم – هليوبوليس وأون    –

  ولكـن   – منتـو ومـين      –هة هما اإللهـين     على عرش اآلل  
 ".آمون"إلى جانبهما اإلله 



 ٥٨

نقول بعد طرد الهكسوس على يد ملوك مصر العليا بـدأ           
حد مع آمـون    اإلله رع المتربع على عرش مملكة الشمال يتَّ       

المتربع على عرش مملكة الجنوب ويكونـان إلـه الدولـة           
لى جانب هذا   إو. المتحدة، بل ويصبح أكبر إله في الدولة كلها       

 جنبا إلى جنـب مـع اإللـه         ُت اآللهة المحلية تُعبد   وذاك ظلَّ 
  .)٧(الرسمي األكبر آمون رع 

اب التاريخ والديانات المصرية    ويحلو لمعظم المفكرين وكُتَّ   
     سما لما يأي ثورة  " الثورة الكبرى "ونه  القديمة أن يجدوا تمهيد

   سمـ   إخناتون الدينية، بل وي  – بغيـر حـق      –ة  ون هذه الحقب
عصر الهرطقة، ويبحثون بال جدوى عن بذور للتوحيد تمهد         

 ولكنا نـرى   . لدعوة إخناتون، وكأن هذا هو الشيء الطبيعي      
  موضـوع   –ف ال محل له في هذا الموضـوع         أن هذا التعس 

 لظهـور أي نبـوة     :  بل وعلى النقيض منهم نقول     –النبوات  
وصل إلى قمة مرحلة    فال بد وأن يكون المجتمع اإلنساني قد        

 ُ فهذا ما يحـتم    ؛الشرك ووصل في عبادة األوثان إلى منتهاها      
 ؛وال يستطيع الغربيون أن يفهموا ذلك بسـهولة       . ظهور النبي 

يديولوجيا عن المنطقة التـي     أفهم بعيدون كل البعد جغرافيا و     



 ٥٩

 إذا كـان وراءهـم دوافـع        الَّإتنزلت فيها الرساالت، اللهم     
 .أخرى

  ل العبادة الرسمية للدولة إلى التوحيد بين رع    ُنقول مع تحو
 بة وقبضـت بالتـدريج        َوآمون تكونت سيطرة كهنوتية متعص

ـ          ان شـرعت   على زمام األمور في صورة طبقة مـن الكُه 
في نشر هذه العبادة، وابتدعت عددا كبيرا مـن االحتفـاالت           

م في مجرياتها، بل ووصل األمر إلـى أنهـم اكتسـبوا            تتحكَّ
فسهم حق البت في األمور السياسـية ومجريـات أمـور           ألن

الدولة، وشيًئا فشيًئا تشابكت الهيئات السياسية مـع الهيئـات          
الكهنوتية، حتى وصلت بهم الحال مـع السـلوك الكهنـوتي           
الموجه أن بدءوا يظهرون في مسيرات في الشوارع لتتوقف         
 مسيرتهم أمام مكان أو شخص، وكان اإللـه آمـون يشـير            

 ، ولعلنـا نـرى هـذا     )٨(ل إلى ملك    َا الشخص فيتحو  لى هذ إ
 .بوضوح في األسر التالية لهذه الفترة

  البداية البداية 
 نب معـت رع     – أمنحتب الثالث    –لقد عاش الملك واإلله     

 حياة مزدوجة ، حياة اإلله أو ابن اإلله المهـيمن           – نمروذ   –



 ٦٠

 يحكمها بما أماله عليه وحيـه       ،على الدين والدولة في مملكته    
وعلى الجانب اآلخر أخذ كإنسان يرشف اللذات رشـفًا         هو،  

ويعبث بحياته وحياة اآلخرين غير آبه بما سيحدث في الغد،          
 .والغد القريب

 ق م ، ولدت له زوجتـه        ١٣٩٠وفي ليلة من ليالي عام      
 –بيـه أيضـا     أ غالما زكيا، وأعطته اسـم       – تي   –الملكة  

 سـيحدث  ، ولم يكن أحد ليتكهن بمـا        )آمون راض (أمنحتب  
في المستقبل القريب جدا، ولم يكن أحد ليتكهن أن من صلب           
هذا األب العابث سيخرج من سينير الـدنيا كلهـا ويملؤهـا            

  ليحقـق بـذلك ثـورة       ؛بترنيمات الوحدانية الحلوة العذبـة    
 .ما لها من شبيه في تاريخ البشرية حتى ذلك الموعد

تأمـل   الغالم أمنحتب االبن على حـب الطبيعـة وال         َشب 
فيها وفيما وراءها يبحث عن الخالق الحقيقي لهذا العالم بعـد           
ما رأى في ورش العمل الكثيرة في جميـع أنحـاء مصـر             
النحاتين ينحتون آلهة من حجارة متعددة أشكالها وأحجامهـا         

     ة ذكاء وفطنـة يـدرك سـخافة        َوألوانها، فأخذ بما له من حد 
 .ما ينحتون ويصنعون



 ٦١

 ى يكبر ويناقش الكبار مـن معلميـه        وتتوالى األيام والفت  
 ورجـال   –ى تعليمه    هليوبوليس حيث تلقَّ   –في مدرسة أون    

القصر في كل ما يعن له من أسئلة غريبة واستفسارات، وهم           
 .من أمره يعجبون

     ونمـا لديـه كـم معقـول         َوما إن قوي عوده واشـتد ، 
من المؤيدين له في أفكاره حتى بدءوا خلسة يـدبرون شـيًئا            

 ..ما

لقد هداه  تفكيره إلى تلقين مجتمعة درسا فلسـفيا تربويـا            
وعمليا، حيث وضع خطة طموحة لتحطـيم تلـك األوثـان           
 العمالقة هو ومن تبعه، متخفين متنكـرين، فهـداه منطقـه           

 ليروا ما إذا كـان      – أبيه   –إلى البدء بتماثيل مدعي األلوهية      
عثـون  ف كإله أم كبشر ضعيف، وفي ذات الوقت يب        َسيتصر

بفعلتهم هذي روحا جديدة في كيفية استخدام المنطق والعقـل          
 لكسب مزيد   ؛السليم في التأثير على التفكير لدى عامة الناس       

من المؤيدين، فإن جاءت العاقبة وخيمة فسيكون األب بالتأكيد         
رحيما على ابنه فلن يقتله ربما ألن كرسي العـرش يحتـاج            

لجنازي في غربـي طيبـة،       وخير بداية تكون بالمعبد ا     ،إليه
وا فرصة غياب الملك األب بعيدا عن العاصـمة،         حيث استغلُّ 



 ٦٢

وأعملوا معاول الهدم والتحطيم في جميع األصنام والتماثيـل         
أمنحتـب الرابـع   (التي كانت في مدخل المعبد على الجانبين    

ر وهو يحمل المعول على جدار معبده في الكرنـك         َمصو( ،
 في المدخل لم ينجيا مـن التحطـيم،        حتى التمثاالن الكبيران    

فقد قطعوا تمثاالً منهما نصفين، وتركوا التمثال اآلخر معلقًـا          
عليه المعاول، لتبدأ بهذا عملية تعليمية تمهيدية لتفعيـل دور          

 .العقل في مسألة األلوهية والعبادات

ولسنا نقول هذه القصة من عندياتنا، فإن عليهـا الـدليل           
 تمثـال  –الين التي سردناها قبل قليل    والبرهان في قصة التمث   

، فمسرح األحداث ال يمكن أن يجد لنفسـه مكانًـا           " ممنون"
أنسب من هذا المسرح في هذا المكان في طيبة، لـيس هـذا             

هـم اآلخـرون    آذوا العملية السرية قد ر    فقط بل إن الذين نفَّ    
         ف ُوألنهم كانوا ملثمين، أو على األقل قائدهم، لم يمكن التعر

ا عاد الملك اإلله إلـى عاصـمته فـوجيء بهـذا             فلم عليهم
 ا سأل عن الفاعلين، لـم يجـد إجابـة سـوى            المصاب، فلم 

أن هناك فارسا متخفيا متنكرا أو ملثما قاد هـذه المـؤامرة،            
  ف على تلك الكلمة في اللغـة المصـرية         َونعجب عندما نتعر



 ٦٣

 نهديـه   التي أطلقوها لتعبر عن الفاعل، بل إنها كشف حقيقي        
 : إلى كل من يقدر العلم واإلبداع، تلك الكلمة المصرية هي

  
  إبرامإبرام

      ن من كلمتين   َوكلمة إبرام لو حللنا أجزاءها لوجدناها تتكو
ــواد      مصريتين ــوع (الج الن

 )األصيل من الخيل

  علمـاء  ُكما يصـر  (رام أو رامه أو رمتش      
 

            )٩(وتعنـي رجـل     ) على نطقهـا  المصريات  
 

الرجل على الجواد، والمعنى    : فيكون معناها الحرفي      
هل كـان لتغييـر معـالم       : الفارس ونتساءل اآلن  : التركيبي
ن وإعادة بناء التمثال الثاني، وفوق ذلك نسج أسطورة         التمثالي

          ـنغبية لتغيير مالمح الحدث الحقيقي، معنى غير الرغبة مم
يهمهم األمر في طمس الحقيقة وتزييف التاريخ، لقد قادونـا          

وأنـا شخصـيا     بسهولة ويسر إلى اكتشاف الحقيقة الغائبـة،      
 ". ممنون"جدا لهم، ولتمثالي " ممنون"



 ٦٤

سألة اللثام والفتى الملثم دورا مركزيا في بقيـة         وستلعب م 
 !! أمنحتب الرابع، فلنتابع –حياة البطل والداعية 

  
  ملك أم نبيملك أم نبي

ومع بلوغ الفتى أمنحـت مبلـغ الرجـال فـي أوائـل             
   نصملكـا مشـاركًا مـع أبيـه         ُبالعشرينيات من عمره، ي  

ا  ملكًا مشـاركً   َفي الحكم، وقد كان له أخ أكبر منه قد نُصب         
 قبله، ولكن أتاحت وفاته المبكرة الفرصة أمام ملكنا الشـاب          
 أن يتبوأ مقعده على كرسي الحكم إلى جانب أبيه الذي كـان            
قد بلغ من الكبر عتيا، وقصة األخ هذه سنعرضها بتفصـيل           

من الوهلة األولـى عنـد      .. أكثر في كتابنا القادم إن شاء اهللا      
ـ    –اعتالء أمنحتب الرابع      روف لـدى كثيـر      الفـارس المع
 وكما هـو معـروف عنـد        – إبرام   –من رعاياه تحت اسم     

  ل اسمه فـي خرطـوش ملكـي، وكـان          اعتالء العرش سج
الخرطوش الملكي في العادة بمثابة إعالن عن برنامج الملك         

       منـذ فجـر     ُاإلصالحي الجديد في المملكة، وكان ذلك يـتم 
ـ   . التاريخ المصري في خمسة خراطيش ملكية      ا فنجـد مليكن



 ٦٥

الشاب بجرأة وجسارة يتجاهل العرف السائد في كتابة اسـم          
 ليسجل محله اسم إلهه الجديد      – اإلله آمون رع     –إله المملكة   

 ".آتون"

رغم كونها مفـردة مـن مفـردات اللغـة          " آتون"وكلمة  
ف الواضـح عنـد البـاحثين        ورغم التعس  ،المصرية القديمة 

 أن هـذا     إالَّ إلرجاعها إلى أصلها القديم لتعني قرص الشمس      
الكالم يتهاوى عندما نعرف أن هذه الكلمة بقيت لنا حتى اآلن           

 :لتدل على المعنى الحقيقي لها

 في العبريـة    ُ وتُكتَب ،"آدون"لت إلى   َقد تحو " آتون"فكلمة  
 :هكذا

    بوكلمة  ، بعل،ُسيد، أستاذ ، مولى، ر                           

 )١٠( رب العالمين -

باللغـة  " اهللا"فال مندوحة من التسليم بأن هذه الكلمة تعني         
  أن نسلِّم بأن أمنحتب الشـاب       الَّإالمصرية القديمة، وال مفر     

ما توغلنا في هـذا     قد استخدمها بهذا المعنى، وسيتضح لنا كلَّ      
 .البحث صحة كالمنا



 ٦٦

والالفت للنظر في سياسة هذا الملك الشاب أنه قد تنـازل           
 لسياسة الخارجية الـذي كـان يصـور الملـك     عن برنامج ا  

في غزواته وفتوحاته وتأديبه للممالـك الخارجيـة لصـالح          
 برنامج تبشيري ديني، وقـد بـدأ برنامجـه بالبنـاء بيديـه       

ا عال البناء وارتفع لم يهده لإلله آمـون          ولم – الكرنك   –في  
 كما كان متبعا من قبل ومن بعـد ولكـن إللـه آخـر هـو                

 ."آتون" الذي هو –ختي  رع حور أ–

خـذ اسـما    ويظهر اإلله الجديد في التبلور شيًئا فشيئا ويتَّ       
رسميا لم يحمله إله بعده في تاريخ الحضارة المصرية وهـو           

فليعش رع حور آختي الذي يتهلل في األفق باسمه         : "كما يلي 
هذا هو االسم اإللهي في هذه المرحلة       ". شو، الذي هو آتون     

عتبر مرحلة تحضير للنبوة أو رحلة البحـث        المبكرة والتي ت  
 .عن الذات اإللهية

 حقيقـة إن هـذه      Hornung"  هو رنونج   "يقول األستاذ   
   سمالنطـق  "ى، وإنما هي نـوع مـن        التسمية ليست مجرد م

 والتي سـتأخذ شـكلها الطبيعـي       "  شهادة التوحيد  –بالشهادة  
تظهـر  في الخطوات التالية ربما في السنة الثالثة من حكمه و         

  .)١١(في شكل خرطوشين يحتويان على اسم اهللا الواحد 
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         ر ُوألول مرة في التاريخ نجدنا نعيش لحظة بلحظة تبلـو
فكرة التوحيد كما لو أن اهللا الواحد قد بدأ يشرق على البشر،            

 ويشرف برسالته ملك ملوك األرض الـذي        ُويختار ويختص  
ى نفسـه   سـم كمـا   " ابن اإلنسان : " فهو   –لم يؤله نفسه قط     

اه اتباعه   وسم–       د آلهة قـط،    ُ ولم يؤله أباه قط، ولم يؤمن بتعد
ولم يسجد لوثن قط، بل سعى إلى اهللا بنفسه سـعيا خالصـا             

 فوجده وتهللت نفسه به وانشـرح صـدره لإليمـان           ؛لوجهه
وأخـذ علـى نفسـه       ،س حياته كلها للدعاء هللا الواحـد      َفكر  

فة والقضاء عليها جميعـا     أن يطهر األرض من اآللهة المزي     
 ى عن ملكه الذي ال يساوى فـي نظـره شـيًئا            حتى لو تخلَّ  

 .إلى جانب ملك اهللا

وكم ذا نالحظ مقدار السعادة التي بدأت تغمر بيت وعائلة          
ملك مصر الشاب، فقد كان هذا هو الخط المميز لكل ما نراه            

، لكأن اإليمـان بـاهللا الواحـد        )١٢(على حوائط معبد الكرنك     
عطي هذا الشعور العام لكل من يؤمن به، وهذا إن دل فإنما            ي

 قـد الحظـت     "نفرتيتـي " على أن زوجة الملك السـيدة        يدلُّ
 .عالمات اإلشراق اإللهي أو عالمات النبوة على زوجها
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وتشير الصور على حوائط المعبد إلى عبودية الملـك هللا          
  – وكـان يسـتطيعها      –ى عن فكـرة تأليـه نفسـه         فقد تخلَّ 

عاها معظم من سلفه ومـن لحقـه، فنجـد المنـاظر            َقد اد و
ر أمنحتب الشاب فـي حياتـه          َالمصورة على الحوائط تصو

 الخاصة األسرية وكأنه يريد أن يكشف بـذلك لكـل البشـر            
 وانعكسـت كـل هـذه       ؛أنه اإلنسان وابن اإلنسان وال يزيد     

 البساطة أيضا في التغييرات واإلصالحات التي حدثت للغـة؛        
وهذا بديهي، فمجتمع كهذا كان يعبد مئات اآللهـة ويقـدس           

     ا ال بد وأن تُعدل مفردات لغته وتختفي مفـردات      َالملوك أيض
 وتظهر مفردات وتعبيرات جديدة تتفق مع الواقـع الجديـد،          

 عـامتهم   –مها النـاس    فقد فرضت اللهجة العامية التي يتكلَّ     
نهايـة حكـم     في حياتهم اليومية سطوتها حتى       –وخاصتهم  

األسرات، تلك اللهجة هي المصرية الحديثـة كمـا يسـميها           
 .علماء المصريات اآلن

وفي طراز البناء فقد اُستخِدمت مواد جديدة مـن طـوب           
       سـمالتالتـات "ونه  الحجارة أصغر من الطوب التقليـدي ي"،  

 وقد استخدمها أعداء الديانة الجديدة في البناء        ،وقد عِثر عليها  
 بوا المعبد وانتزعوها منه كنـوع      َة الحقة بعد أن خر    في فتر 
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من االنتقام، وصاحب ذلك فن جديد يعـود إلـى الطبيعيـة            
والطبيعة على عكس ما كان مألوفا آنذاك وسنفصل ذلك فيما          

  توليف هذه التالتـات فـي عصـرنا الحاضـر           َبعد، وقد تم 
 .كمبيوتريا وقد ساعد كشفها في قراءة جديدة لذلك العهد

وما من شك اآلن في أن كل هذه اإلشارات والتغييـرات           
 ت فإنما تدلُّ  واإلصالحات في بداية حكم أمنحت الرابع إن دلَّ       

 بوضوح على أن هذا الملك قد شغل نفسه بأمره هـذا وهـو             
 عليه تلك الحمالت     كما يدلُّ  ،في مرحلة مبكرة جدا من عمره     

ـ     أالتخريبية منه ومن جانـب        قضـاء  تهم لل تباعـه علـى قلَّ
  من تلك المنـاظر التـي تلفتنـا وتؤيـد          ،على عبادة األوثان  

 ما ذهبنا إليه منظر أمنحتب الشاب وهو يحمل في يده فأسـا            
أو بلطة، بينما نجد منظرا آخر يحتفل فيه الملك الشاب بالعيد           

 وذلك يعطينا عمرا تقريبيا له في ذلك        – حب سد    –الثالثيني  
ة تعتبـر مرحلـة     حلـة السـني    وحياته حتى تلك المر    ،الوقت

   ف الشديد، وهذه فـي الحقيقـة       ُتحضيرية للنبوة تتسم بالتطر
 ونحن ال نجـد مبـررا       ،تشير إلى التكليف من اهللا بالرسالة     

لكثير من نقاد الوحدانية بالذات لهذه الفترة التحضـيرية ألن          
 .التكليف المحض لم يأِت أوانه بعد ولكنه ال بد آٍت
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ت في المدرسة القديمة الـذي كـان        وعلى نقيض فن النح   
مثاليا وجامدا وساكنًا نرى هنا فنانًا من طراز آخـر يمتـاز            
بالحركة التعبيرية العاطفية المليئة باإلحساس والتي لم تـراِع         
الواقع الساكن، فهي نوع مـن التشـويه المزاجـي للواقـع            

 مما دفع الكثير من البـاحثين أمثـال         ؛والحقيقة عمدا وقصدا  
 يش وشيفر وشامبليون وفيـدرمان وشـارف وفولـف         هاينر

إلى وصفه بالكاريكاتورية، ويعتبرون هذا الفن الجديد نوعـا         
من القبح والدمامة التي تصفع المشاهد لها وبالـذات تماثيـل           

 فهذا التـأثير    ؛، وقد صدقوا واهللا في التعبير     )١٣(الملك الشاب   
تي يحاول  الذي يصفع مشاهده كان مطلوبا في تلك اللحظة ال        

فيها الملك الفنان والفيلسوف ترسيخ فكرة أنه بشر وابن بشر          
 فكان البد أن يبالغ في وسيلته تلك التعليميـة حتـى يصـل             

 إذا كان سطحيا أن يفترض       ألحد إالَّ   ولهذا ال يحقُّ   ؛إلى هدفه 
ـ        رت علـى شـكله     أن الملك الشاب كان مصابا بأمراض أثَّ

ذلك وأخذ يعرض الملـك     الخارجي، بل إن البعض لم يكتف ب      
 طبعا عرضوا التماثيـل     –الشاب على األطباء المتخصصين     

 إنهم حتـى ال يعلمـون      !!  يا للسخافة والسطحية     –الحجرية
 .أن قراءهم قد كشفوهم وكشفوا نواياهم



 ٧١

ا عن عنصر الحركة الذي أضافه الملك الشاب بنفسـه          أم
هـو  إلى فن هذه المرحلة فنجده واضحا يضاف إلى كل مـا            

قة بالمالبس والتيجان،   قابل للحركة كالمالبس واألشرطة المعلَّ    
     ها أزواج من الخيـول يمكـن       ُكما تظهر لنا العربة التي تجر

     ر عنه من الحركة السريعة التي تـدبُتمييزها وتفسير ما تعب 
في كل شيء حتى في روح ذلك العصر، وهي بالطبع عجلة           

فات فـي المكـان     ليست حربية ولكنها وسيلة لقطـع المسـا       
والزمان؛ من اإلنسان إلى اإلنسان، من اإلنسان إلى المعبـد،          

 .من المعبد إلى اهللا

حتى شكل وحركات العبادة بدأت تنحو منحى آخـر هـو           
أقرب لعبادة وصالة المسلمين من ركوع وسـجود وتقبيـل          

 .لألرض

ومما يميز الديانة الجديـدة أيضـا نـزع الخجـل أمـام             
نية فهذا يرجع اإلنسان إلى طبيعته الحقيقية؛       فات اإلنسا ُالتصر
 ى ذلك في عالقـة الملـك بـأفراد أسـرته وعودتـه             ويتجلَّ

إلى بشريته ليتساوى مع بقية البشر من أبناء شعبه، فهو بشر           
 .)١٤(وابن بشر وليس إلها 
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حتى الحزن في لحظات الموت أمكن لإلنسان أن يظهـره          
 فالعواطف إنسـانية    بال أدنى حرج وعلى رأسهم الملك نفسه،      

وليست حكرا على أحـد دون اآلخـرين، وإظهـار الحـب            
 ألننا كلنا بشـر،     ؛والعاطفة ليس حكرا على طبقة دون طبقة      

  – كما يقـول األسـتاذ هورنـونج         –وهذا كله وإن تعارض     
فإنمـا  " مع المبادئ المتزمتة التي يدعو إليها الملك الشـاب        "
ـ       يتَّ  ي بداياتـه، ويبـرهن     سق في النهاية مع المذهب نفسه ف

         د لخدمة  على صحة ما نذهب إليه من أن الفن مقصود ومتعم
 ؛الديانة الجديدة التي هي ما زالت في مرحلة النمو والتبلـور          

ألن كل هذا الفن الجديد ليس من خيال الفنانين أنفسهم ولكنه           
 ويفعل  ،إمالء وتعليمات من الملك نفسه الذي يعرف ما يفعل        

  .)١٥(ا يريده اهللا الواحد خالقه ومكلِّفه  ويريد م،ما يريد

حتى تصوير الملك في الفن السابق لـذلك العهـد وكـان           
تباعه ومن كل رعاياه    أر من قبل في صورة أضخم من        َيصو

 ففـي منـاظر تقـديم       ؛بدأ هو اآلخر ينحسر ويصبح ماضيا     
 القرابين بدأ الملك الشاب والداعيـة للـدين الجديـد يظهـر            

 وهذا تأكيد واضـح     ؛الذين يقدمون القرابين  في حجم أقل من     
على إثبات إنسانية الملك وبشريته وأن ال فرق بين هذا وذاك           
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 بالتقوى، فالذي يقدم األضحية هو األقرب إلى اهللا         الَّإأمام اهللا   
من اآلخرين حتى ولو كان الملك في حضرته، وقد تحقق هذا           

رة في ذلك العهدَفي كل المناظر المصو. 

ملك هذا الذي يصل به األمر إلى أن يقلل من شـأن            فأي  
ال إذا كـان الملـك      إنفسه ويقلل من مقامه أمام اتباعه؟ اللهم        

نفسه قد اقتنع بدين جديد وبوحدانية مبرهن عليها، ال ينتابـه           
فيها أي قلق أو تردد أو شك وهذا ال يحدث مطلقًا وال يكون             

مسـبقًا   في حالة واحدة، أن يكون الشخص قـد حصـل            إالَّ
البرهان بنفسه واقتنع به وعايشه وتعايش معه، وهذا ال يصح          

 . أن يكون قد رأى وحي اهللاإالَّ

  التوحيدالتوحيد
      ل الكامل إلى عبادة    ُلم تطل فترة االنتظار حتى كان التحو
 فاختفت الصـورة    ؛اهللا الواحد الذي ليس له شبيه وال شريك       

  ،اهللا علـى  واختفت التماثيل واختفى كل ما هو مـادي يـدلُّ   
 ولم يبقَ سوى الرمز الذي يدل عليه مـع مجتمـع إنسـاني             

 بما هو مصور مرئي وما هو مـادي ملمـوس           ال يؤمن إالَّ  
 .محسوس



 ٧٤

 بهذا أن يصدق أن هنـاك       فكيف لشعب ولفن ال يؤمن إالَّ     
 لهذا كان ال بد من مخرج يقرب فكرة         ؛ُإلها ال يرى وال يلمس    

أشعة الشمس  : يط والرمز المقنع  اإلله للناس، فكان الشكل البس    
التي تتدلى من السماء وتنتهي باأليدي البشرية التـي تهـدي           
البشر نفس الحياة الذي يدخل في معاطسهم ممثَّلة في عالمة          

 .العنخ

 ٤٣صورة ص 

 هذا الرمز علـى عبـادة       وحتى في هذه المرحلة ال يدلُّ     
 قرص الشمس في ذاته وال ينطق بعبادة أخرى غير عبادة اهللا          

         ى؛ فأسماء اهللا الحسنى هي صفات هللا عزروجـلَّ  َالذي ال ي  
 المعطـي  "قريبة من قدرة اإلنسان التخيلية، فمـثالً اسـم اهللا           

 ره فنان في هيئة يد تعطي، واسـم          " ابأو الوهيمكن أن يصو
 يمكن أن يتخيله عقل مخلـوق بأكمـل األشـياء          " الكامل"اهللا  
ل في دائرة قرص الشمس     تتمثَّال وهو الدائرة، التي يمكن أن       أ

 إلى صورة   َيمكن أن تُترجم  " القوي"مثالً، وقوة اهللا في اسمه      
 القوة الكامنة في الشمس على أنها أعظم قـوة فـي الكـون             

   ُعلى اإلطالق وهي سر   بقائهـا، فـال يمكـن       ُ الحياة وسـر  
على هذا أن يكون رمز الشمس وشعاعاتها المنتهية باأليـدي          
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 وال يمكن أن تكون محل عبـادة فـي ذاتهـا            ،هي اهللا نفسه  
 وفي ظل لغتها التي ال تعرف غيـر         ،في ظل حضارة مادية   

 .الصور
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  كهنة آمون مهمومونكهنة آمون مهمومون
    ج شـريكًا فـي الحكـم يعلـن         َلم يكد الملك الشاب المتو 

عن برنامجه الديني والسياسي حتى قامت الدنيا ولـم تقعـد،           
ن حـول   وأخذ كهنة آمون بين مصدق وغير مصدق يتساءلو       

مصيرهم لو أن مثل هذه الديانة فرضت نفسها، وقد أعطاهم          
موقف الملك العجوز من ابنه دفعة قويـة للتصـدي للملـك            
الشاب المارق والثائر على ألوهية أبيه وعلى ديـن أجـداده،       

 فالملك يريد أن يظـل مؤلهـا        ؛وكل طرف منهم له مصلحته    
ة بالنسبة لهم مسـألة     ا الكهنة فالمسأل   من قبل رعاياه، أم    ُيعبد

 .حياة أو موت

ونستطيع أن نتخيل الموقف في طيبة آنذاك ومدى احتدام         
 فاإللـه جديـد     ؛المعركة الفكرية التي أشعلها الداعية الجديد     
 ومن مالحظاتنـا    ،ونبي الدعوة جديد ومضمون الدعوة جديد     

ر التدريجي لهذه الديانة الفتية نقرر أن عملية التوحيـد          ُللتطو 
 وإنما اتخذت مراحـل متعـددة سـريعة         ،ة واحدة َدأ مر لم تب 

  ليصاحبها في كل تغير نشاط فكـري جديـد نشـأ            ؛ومتعاقبة
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في الدائرة التي نشأت فيها، بما في ذلك طائفة الكهنة الـذين            
 .كانوا يبحثون عن مخرج ألنفسهم ولكهنوتهم

ففي البدء كان آتون وإلى جانبه ما يزال آلهة أخرى تلعب           
وهذا ما نالحظه على حوائط             mi qadefدورها،  

معبد الكرنك الذي بناه الملك في مراحل حياته األولى، ولكن          
له أخـذت بعـد ذلـك تتضـاءل         إصورة التجسيد اآلتوني ك   

وتنكمش إلى أن انحصرت في الرمز فقـط، وهـو األشـعة            
       الت ُالمنبثقة عن الشمس وتنتهي باأليدي البشرية، وهذه التحو

 .ها الكهنة ويترقبونيتابع

ومن المالحظ أن إصرار الملك الشاب على استدعاء كلمة         
 من قاموس اللغة المصرية القديمة واسـتخدامها دون         "آتون"

 كما أثار بالتأكيـد     -غيرها لترمز إلى إلهه الواحد يثير لدينا      
ف إلى العلة التـي     ُ فضوالً يصبو إلى التعر    -لدى كهنة آمون  

الخالق أو اإلله الواحد يعتني بالبشـر       وراء ذلك، فنالحظ أن     
      نياُويهيئ لهم أسباب الحياة والسعادة في الد، هم بحرارة  ُ ويمد

 وإلى جانب ذلك اُستُخِدمت     ،الشمس وضوئها لينبت كل شيء    
لغويا لإلشارة إلى الشمس المرئيـة فـي صـحن          " رع"كلمة  

ك  ومعنى ذل  ؛السماء وليس إلى اإلله المسمى بهذا االسم قديما       
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أن الديانة الجديدة تفرق تفريقًا واضحا بين الشمس وبين اهللا،          
ولو كان آتون هو الشمس أو قرصها أو حرارتها لما حـدث            
هذا التدقيق في االستخدام اللغوي للمفردات، ونعود إلى كلمة         

ى به اإلله الجديد لنجد أن الملك في حقيقـة           الذي تسم  "آتون"
لوالتها القديمة التي كانت تشير     ص اللفظة من مد   األمر قد خلَّ  

 إلى عبادة الشمس واستخدمها استخداما لغويا جديـدا لتشـير          
  على ذلك من انتقـال ذات الكلمـة         له بعينه، وليس أدلَّ   إإلى  

إلى الديانات اليهودية فيما بعد واللغة السريانية والعبرية كلفظ         
 . آدون؛الرب: من ألفاظ اللغة لتعني

 عند الداعية الشاب هو استدعاء كلمـة        ويكون المراد هنا  
من معجم المفردات المصرية لتكون اسما إللهه الجديد الواحد         

ا عن قائمة اآللهة المصرية القديمة        َالمنزه في وحدانيته بعيد .
 !فهل أدرك الكهنة ذلك؟

ر َ بكـل مصـو    إنه في مجتمع مادي ال يـؤمن إالَّ       : نقول
ة كان ال بد في البداية      ومنحوت في شكل أصنام وأوثان لآلله     

على األقل من استخدام المنهج التربوي التعليمـي لتوصـيل          
   ج كانت واضحة فـي مـنهج       ُالمضمون الجديد، وسمة التدر

 فرمز األشـعة    ؛الداعية الشاب وال ينكرها أحد من الباحثين      



 ٧٩

التي تنتهي باأليدي مثالً بعدما اختفت صور اآللهة القديمـة          
 وان على جسم إنسان أو من طيور،       ن من رأس حي   َالتي تتكو

 األيدي التي   الَّإت في كل الرسوم لتسود، ولم يتبق منها         قد حلَّ 
تخرج من الشمس لترمز إلى العناية اإللهية بالبشـر، وهـذه           
الصورة البيانية اللغوية بقيت في معظم اللغات حتى اليـوم،          

فيقـه  فمثالً نقول إن فالنًا يؤيد فالنًـا، أو أن اهللا يؤيـدنا بتو            
  وهي فعل، فإنه يتضح    " يؤيد" صنا في لفظة  وبركاته، فلو مح

، ونعرف أن حروف    "يد"لنا من غير شك أنها تعود إلى لفظة         
اللغة المصرية القديمة صور وأشكال لكل مـا هـو ممكـن            
 الوجود، يتضح لنا أن األمر لم يكـن يشـير فـي الواقـع              

  بـل   إلى أن اإلله هو الشمس أو قرصها أو حتى حرارتهـا،          
 مظهر لإلله نفسه أو نعمـه       إن الشمس بمظاهرها ما هي إالَّ     

التي أسبغها علينا وتخرج منها الشعاعات المتدلية التي تنتهي         
 .بكفة اليد لتدل على هدية وعطاء اهللا للبشر

استدعاء الداعية أمنحتب الشاب لكلمـة        ::وخالصة القول وخالصة القول 
لـة علـى     استدعاء للفظ لغوي استخدمه للدال     آتون ما هو إالَّ   

 حتى ال يحدث لبس     ؛اإلله، وقد رجح هذه اللفظة على غيرها      



 ٨٠

 علـى آلهـة ماديـة       في الفهم مع األلفاظ األخرى التي تدلُّ      
  .مجسدة

وفي مرحلة تالية نجد الرسالة التوحيدية قد أخذت شـكالً          
 مرحلة ال يمكن مقارنتها بأي مرحلة       –جديدا أشبه بالدوحما    

 مرحلـة   –ير على اإلطـالق     سالفة لها، بل ال يوجد لها نظ      
شمولية وجهت فيها كل الجهود في جميع منـاحي الحيـاة،           

  على ذلك ما حـدث      ثقافية ودينية وإدارية واقتصادية، ويدلُّ    
في هذه المرحلة من إغالق للمعابد الوثنية وتحويـل كهنتهـا        

برنامج تعلـيم   "إلى مجرد موظفين في الدولة بل وصيغ لهم         
ـ         فها ؛"موجه وتغيير مسار   د  نحن نجد الكاهن القديم وقـد تقلَّ

وظيفة جديدة في أحد المحاجر الصحراوية ومع كـل هـذا           
ع الملك الشاب بمكانته كملك     ب في نشر الرسالة ومع تمتُّ     أالد

 أن المعارضة قد أخذت على عاتقها مقاومة        الَّإمشارك ألبيه،   
 بيد أن هذا لـم يـثن        - على األقل سرا   –هذا التوحيد الجدي    

 .الشاب عن الوصول إلى هدفه ونشر رسالتهالملك 

وال بد أن يكون الموقف قد تفاقم وانـدلعت المعارضـة           
الساخنة لتطفو على سطح األحداث تتصدى بكل ما أوتيـت          

 وال بـد    ،ة وحيلة للدعوة الجديدة لوأدها فـي مهـدها        َمن قو  



 ٨١

وأن تكون هذه المقاومة قد وصلت إلى مرحلـة المواجهـة           
تل والتناحر باأليدي واسـتخدام أسـلحة       الصريحة بل والتقا  

تباع الديانة الجديدة أو علـى األقـل المستضـعفين          اإليذاء أل 
 .منهم

نمروذ  – نب معت رع     –ا الملك العجوز أمنحت الثالث      أم 
 ؛سد مهيض الجناح محطم الـنفس     أفال بد وأنه انكسر وبات ك     

 فقد أنزله ابنه من على عرش اآللهة في السـموات ليخسـف        
تبـاعهم  أ سابع أرض، مما أطمع جمهـور الكهنـة و         به في 

 بالتبجح والتطاول، فقـد بـان أن الملـوك ليسـوا اآللهـة             
 ليـة  َ ووصلت الجماعة المصرية إلى مرحلـة أو       ،وال أبناءهم 

من التنوير يفرقون فيها بين اآللهة وابـن اإلنسـان، بينمـا            
  مـع زوجهـا ولـم تـنس         – تي   –تعاطفت الزوجة الملكة    

ل لتـولي   َطالق ابنها وال سيما أنه هو الوحيد المخو       على اإل 
  حب زوجهـا، أو تتخلـى       ؛عرش مصر، فكانت بين نارين    

عن ابنها في أشد محنة، فكان القـرار أن تحـتفظ بـاالثنين             
بشرط أن يغادر ابنها المكان والزمان إلى مكان آخر وزمان          
آخر في رحاب إلهه بعيدا عن المواجهة الشرسة التي كانـت           



 ٨٢

 تظره، وألن داعيتنا يميل إلى السـالم ففضـل أن ينـزل            تن
 . فكان قرار الهجرة فاعتزلهم وما يعبدون؛على رغبة أمه



 ٨٣

  هوامش الفصل الثانيهوامش الفصل الثاني
 – دار النهضـة العربيـة       –سيد توفيـق    .  د –مصر الفرعونية    )١(

١٩٨٧. 

 الهيئة  –أحمد زهير أمين    .  ترجمة د  – سيريل ألدريد    –إخناتون   )٢(
 .١٩٩٢اب المصرية العامة للكت

 .نفس المرجع السابق )٣(

 مهرجـان   – ٥ ج   –سليم حسـن    .  د –موسوعة مصر القديمة     )٤(
 .القراءة للجميع

)٥( Nofertete, Echnaton und ihre Zeit – Philipp              
Vandenberg – Bastei – Luebbe. ١٩٧٦.       

 .٥ ج – سليم حسن –موسوعة مصر القديمة  )٦(

 الهيئة المصـرية    –مان مترجم    أدولف إر  –ديانة مصر القديمة     )٧(
 .١٩٩٧العامة للكتاب 

 – ترجمة سـليم حسـن   – جيمس هنري بريستيد     –فجر الضمير    )٨(
  .١٩٩٩ –الهيئة المصرية العامة للكتاب 

)٩( Grosses Handwoerterbuch Aegyptisch – Deutsch – 
Rainer Hannig- 

 – دار الجيل بيـروت      –قاموس عبري عربي يحزقيل قوجمان       )١٠(
١٩٧٠. 



 ٨٤

)١١( Echnaton – Erik Hornung – Artemis ١٩٩٥. 

  – مترجم – جيمس بيكي – ٢اآلثار المصرية في وادي النيل ج )١٢(

)١٥) (١٤ ( )١٣  (Echnaton – Erik Hornung – Aremis 

١٩٩٥. 
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    آخت آتونآخت آتوندار الهجرة دار الهجرة 
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  دار الهجرة آخت آتوندار الهجرة آخت آتون
يبدو أن الظروف التي اضطرت الملك الشـاب أمنحتـب          

 اعه إلى الهجرة من طيبة كانت ظروفًـا قهريـة؛          تبأالرابع و 
تباعهـا،  أفقد تكالب الكهنة في معـاداة الديانـة الجديـدة و          

 واستطاعوا أن يكسبوا الملك العجوز الخـرف إلـى صـفهم       
 ولم يكن ممكنًا أن يخلعوا الملك الشاب مـن واليـة العهـد             

 فقد كان هو الوارث الوحيد له بعد وفاة أخيه          ؛أو من العرش  
 أسلفنا، وكان ال بد من حل يرضي جميع األطراف، فكان           كما

قرار الداعية هو مغادرة المكان والبحث عن مكان آخر للملك          
ليهـا،  إفيه مواصفات تتفق وطبيعة الدعوة التي يدعو الناس         

 ومن تلك المواصـفات نسـتطيع وبكـل سـهولة التـدليل            
 .على أن إله هذه الدعوة هو اهللا الواحد

نحتب الشاب عن مكان مناسـب ووجـده        بحث الداعية أم  
 منطقة تقع اآلن في محافظة المنيا في الصعيد األوسط،          ؛فعالً

 ها قدم كافر من قبل ولم تدنس بعبـادة آلهـة أخـرى             ألم تط 
ولم يسجد فيها من قبل لوثن ولم يعبد فيها ملك فـي داخـل              

   آخـت آتـون   "سة التي حملت اسـم      َحدود تلك المدينة المقد" 
 



 ٨٧

 

ب أو بيت الرب أو أفق آتون، وطول المدينـة          َسكن الر أي م 
 ياردة، وأصبح هـذا المكـان       ١١٠٠خمسة أميال وعرضها    

   ا لهذه الديانة وتطورها، هاجر إليها الملـك والداعيـة       ُمسرح
ليثبت قدم عقيدته، وحدد حدودها بأربعة عشر نقشًـا علـى           
ـ          ا األقل، منحوتة على لوحات في الصخر، مقسما قسما مغلظً

 . على أال يغادرها وأال يتعدى حدودها إلى األبد

 فما المقصود بها القسم؟

ك َاسك، فال يتحر  هل أراد أن يربط نفسه في حيز النَّ        -أ 
 وراء حدود منطقته المقدسة؟

 هـذه   َ أن تمتـد   ُأم كان مقصده توضيح أنه ال يصح       -ب 
 المنطقة أو تتسع وراء هذه الحدود فيجـور بـذلك          

 لمجاورين له؟على حقوق الحكام ا

أم أراد أن تنمو ديانته وتكتمل بعيدا عن األخطـار           -ج 
 يشـرع فـي نشـرها فـي أرجـاء           َوالتهديدات ثم 
 المعمورة؟



 ٨٨

أم أنه كان يرى أن أي مكان آخر في مصر في ذلك             -د 
الوقت هو مكان دنس غير طاهر ال يجب أن يطـأه           
ال هو وال أعوانه حتى ال يعلق بهم هذا الدنس بعـد            

 فت على اهللا؟َ وتعرأن شفت نفوسهم

فأيا ما كان المقصود فقد وضحت لنا المعايير الجديدة التي          
 .أتت بها تعاليم هذا المبشر

أم     ثالثة قصـور، أحـدها      ُا عن منشآت هذه المدينة فتضم 
       قصـور الحاشـية     َقصر للتصييف ذو تخطيط غريـب ثـم 

 ُواألمراء، وتضم   ا عـدآتـون "ة معابـد منهـا معبـد        َ أيض"  
 المدينة أيضا منشآت    ُ تضم َلضخامة والفخامة المهيبة، ثم   ذو ا 

 صناعية للمنتجات المطلية بالزجاج الملـون أو المصـنوعة         
   ا عن الفن المستخدم فقـد شـملت روح         من الزجاج نفسه، أم

الحرية كل مظاهر الفن ولو لفترة قصيرة، فن متحرر يصل          
 .إلى درجة الكاريكاتير

   ا نمت بسرعة       ةَوقد عاشت المدينة لمدال تتعدى جيالً واحد 
إلى األسر التي خلفتهاَوانتهت بسرعة، ولكن تأثيرها امتد . 



 ٨٩

ا عن شوارع المدينـة فتشـقها ثالثـة مـن الشـمال             أم 
إلى الجنوب تقطعها شوارع عرضية، ويجب أن ننتبه لهـذه          

 ألننا سنجد له شبيها في مكان آخر في بابل سيكون           ؛التخطيط
 .احا ودليالً على صحة ما نحن بصددهيضا مفتألنا 

وكانت بيوت المدينة تختلف في مساحاتها وفـي فلسـفة          
بنائها؛ فنحن نجد بيت الكاهن األعظم يجاور صانع الجلـود          

  دت تلك البيـوت بمغاسـل        والوزير يالصق الزجواج، وقد ز
  ر، وجميعها مبنية من الطـوب اللـبن،        وحمامات ربما للتطه 

على قطع فنيـة ثمينـة      " تحتمس"ال   مصنع المثَّ   في َوقد عِثر 
  وكذا النحات  – نفرتيتي   –أمثال الجزء األعلى الملون للملكة      

 .)١(" أوتا"والنحات " بك"

أم   مقابر عادية على الجهـة الشـرقية        ُا الجبانة فهي تضم 
 .خرقًا للعادة والتقليد المصري في الدفن في الغرب

يضان في السنة الخامسة     من الشهر الرابع للف    ١٣وفي يوم   
أعلن االنتهـاء مـن بنـاء       ) المشارك(من حكم الملك الشاب     
 وودع الملك مدينة طيبـة عاصـمة        ،المدينة المقدسة الجديدة  

ى شطر مدينته وسط احتفاالت لتدشينها ووسـط        الشرك وولَّ 
 أصوات الموسيقى والمغنيين وقف الملك يقسم قسما غليظًـا         



 ٩٠

وقفًا لإلله الواحد، كتذكار السـمه      نه يقدم العاصمة الجديدة     إ
 والجدير بالذكر أنه يقـال      ،الممجد آتون على طول العصور    

ه وأرشده بطريق الوحي إلى هذه البقعـة        ن اهللا هو الذي دلَّ    إ
 الطاهرة التي لم تمس من قبل وال إله آخر أو آلهة أو ملـك              

 .له حق فيها

 مدينة عاديـة ولكـن الجديـد       " آخت آتون "ومدينة الرب   
فيها أنها بِنيت لتكون مكانًا لعبادة اإلله آتون ولنبيه وأسرته،          
 ولكهنة العبادة الجديدة المحـدودي العـدد ومـنهم الكـاهن           

ولمـديري    ،wr-m٣w، الكاهن األعظم للديانة     "مري رع "
المدينة ومديري أعمال الحظائر ومدير     
القصر وطبيب الملك وعمدة المدينة وكل الجهاز اإلداري من         

بة وموظفي الخزانة ومهندسي المعمار والفنانين والضباط       كت
، وكل خدم   " ماحو"والشرطيين وعلى رأسهم رئيس الشرطة      

البالط وعامة الشعب الذين اشـتغلوا فـي تربيـة الماشـية            
والخيول في المزارع الملحقة بالمدينة في البر الغربي للنيل،         

 بينهم  وفرق من الجيش وحاملي المراوح ورهط من األجانب       
الكثير من الساميين وآخرون من الليبيين، ورغم أن المدينـة          



 ٩١

  أن الدخول لغير المسموح لهـم كـان         رة إالَّ َكانت غير مسو 
 .محظورا

قد١٠٠,٠٠٠ إلـى    ٥٠,٠٠٠ر تعداد المدينة ما بـين       َوي 
 .نسمة

ويمكن لنا أن نتخيل الحياة في المدينة وكلها دأب ونشـاط           
هـا  ُ الملك الشاب التـي يجـر      ومساواة وحب، وكانت عربة   

حصانان تجوب شوارعها مصحوبا بزوجته جميلة الجميالت       
 ، وفي المساء تحتشد الحشود من سكان المدينة         - نفرتيتي   –

الموحدين في قاعات المعبد يرتلون ويرنمون ترانيم الوحدانية        
على أنغام اآلالت الموسيقية والعيدان ذات السبعة أوتار والتي         

 ف عليهــا فرقــة آخــت آتــون المشــهورة يقــوم بــالعز
  .)٢("فرقة العميان"

وفي ظل هذا الهدوء النسبي تجد الديانة الجديدة الحصـن          
ر وتنموَالحصين والتربة الخصبة فتتطو.. 

 حامـل المروحـة    " أحمـس "ونرى كاتب الملك الحقيقي     
على اليمين والمشرف على البالط ورئيس الخدم بقصر الملك         

يطلب أحمـس مـن آتـون    : "يل للملك فيقول  م بدعاء جم  َيتقد 



 ٩٢

من أجل إخناتون أن يعطي له أعيادا يوبيليـة كثيـرة جـدا             
 وأعواما كلها سالم، فليعطه ما يرغبـه قلبـك إلـى مـدى             
ما على الشاطئ من رمال وما لدى سمك البحر من قشـور            

 َ دعه يبقى هنا حتى يسود     –وما لدى قطعان الماشية من شعر       
  النهـر   َ الغراب وتتحـرك الجبـال ويصـب       البجع ويبيض 

   في خدمة هذا الملك الطيـب حتـى         َفي الجنوب لكي استمر 
 ). حتى أموت(يعين لي المدفن الذي يمنحني إياه 

ويالغرابة هذا الدعاء في بيانه الذي يشبه بحد كبير لغـة           
 .العهد القديم من التوراة

 "آنـي "ومن بين هذه الشخصيات المهمة الكاتب الملكـي         
وهو رجل مسن يمكن أن تتطابق شخصيته مع الحكيم آنـي           
 التي يردون إليه حكمه المشهورة واألرجح أنـه قـد نقلهـا            

 ."إخناتون"عن الملك 

بـا آتـون   "ويحضر أيضا هذه المنتديات الكاتب الملكـي     
وكان رئيس الجنود، وربما هو نفس شخص الفرعون        " محب

، فاالحتمـال   "حـور م حـاب    "التالي للمملكة المعروف باسم     
الكائن أنه قد صبأ وعاد إلى طيبة بعد أن فشـلت محاولتـه             
 للتآمر على حياة أمنحتب الرابـع واغتيالـه بينمـا كشـفها            



 ٩٣

مه للمحاكمـة،   َوقد" ماحو"في الوقت المناسب رئيس الشرطة      
  من المدينة وعاد إلى طيبة مرة ثانية ليلعـب          َويحتمل أنه فر 

  .)٣(دورا خطيرا فيما بعد

  لى توحيد خالصلى توحيد خالصإإ
 " آخـت آتـون   "ومنذ الوهلة األولى فـي مدينـة الـرب          

وقد وضعت الديانة الجديدة قدمها على األرض الصلبة فيبـدأ    
ر عجيب من مرحلة إلى مرحلة تالية بطريقـة تحـبس           ُتطو

األنفاس ويستشعر الرائي أنه يعيش ميالد دين لحظة بلحظـة          
 ؛وفمتو ثانية بفمتو ثانية

 على تواجد اإلله    خت آتون مفتوحا ليدلَّ   أصبح المعبد في آ   
الواحد في كل مكان، وليس مجرد تمثال في قدس األقـداس           

 .في العبادات الوثنية السالفة

فقد انتفى وجود قدس األقداس في هذه العبادة وال تماثيـل           
         م َوال أصنام لآللهة، وأصبح المذبح واألضحيات التـي تقـد

ست آدمية وأضـحى نثـر      لآللهة من الحيوانات المختلفة ولي    
        ا، وكل هذه المراسم تتما بديعبـين   ُالزهور على المذبح تقليد 

  وألن الملـك يعـيش      ؛الترانيم الموسيقية واألناشيد والبخور   



 ٩٤

 ،فقد اختفـت أيضـا التماثيـل      ) معت(في الحقيقة وبالحقيقة    
ودخلت رموز بسيطة من أشكال عليها ريشة وتكتب أيضـا          

 ) عترمز الم(برمز الريشة 

 كان أول ظهور للوحي والملـك فـي طريقـه          : الوحي  
  فالغالب أنه قد حدثت له معايشـة حقيقيـة        ؛إلى جنوب النوبة  

  وذلـك هـو الـذي دفعـه         ،مع الذات اإللهية بطريق الوحي    
إلى أن يبني معبدا يسجل ويقدس فيه هذا الحدث الجلل هناك           

                   ويكتب هكذا ": آتون.. جم "يحمل اسم 

ويعني لقد ظهر الرب، ومن هذه اللحظة بـدأ يبلـغ باإللـه             
     ٤(ب األوحد   َالواحد لهذا العالم وهو اهللا الر( . ا أنكره قومه   فلم

وا له بكل الجحود    ُا تصد  فلم ،وأبوه والكهنة لم يكن ليخذل إلهه     
 فـأمر   ؛والنكران قرر أن يعتزلهم وما يدعون مـن دون اهللا         

 .حيد آخت آتونببناء مدينة التو

ولم يكن نقل بيت الرب إلى آخت آتون تحديـدا للديانـة            
 الجديدة وحصرها في مكان يتنـافى مـع عالميـة الـدعوة            

 ؛أو عالمية اإلله ولكنه وجد خطرا يحدق به وبأتباعه وبديانته         
فأراد أن يحميها حتى تنضج وينضج العقل البشـري معهـا           



 ٩٥

 وهـذا   ؛بر كل الحدود   ينطلق بها إلى كل اآلفاق وع      َلحين ثم  
 .ما سيتضح في الفصول التالية من الكتاب

 " خرطـوش "أصبح اسم اإلله يكتب فـي       : تغيير األسماء 
 

ويكتب كتابة دقيقة وصارمة مراعية تغييـر                   
كل الحروف التي كانت تمثِّل آلهة قديمـة كحـورس وشـو            

 .وتستبدل بإشارات لغوية أخرى

ــ ــدالً مــن أمنحتــب ر اســم الملــك واليتغي ــة ب  داعي
ب البعض من هذا االسم     ويتعج              "أخ ن آتون  "إلى  

ولكن يزول العجب عندما نبحث عن هذه المسميات في اللغة          
  فكلمـة آخ تعنـي خليـل وحـرف ن           ؛المصرية القديمـة  

 

وهو يفيد رابط اإلضافة أو                                   
ن قبل تعني الـرب، ويصـبح       حرف جر وآتون كما ذكرنا م     

ـ    ، أو خليل اهللا   "خليل الرب ": معنى اسم الملك   رت  كمـا تغي
  ُاألسماء التي تضم     لت إلى آتون   َ كلمة آمون في مكوناتها تحو

 ).كاسم توت عنخ آمون، ونفرد له كتابا إن شاء اهللا( 

-      الحـب مـن     ُ المناظر التي تعرض العائلة الملكية يشع 
باط الجديد الذي تتحقـق مـن خاللـه         جنباتها ليدل على الر   



 ٩٦

 كما نجد الملك الداعية في مناظر تؤكد على بشريته          ،السعادة
وإنسانيته كما في مناظر األكل والشراب، وهذا لم يرد أبـدا           

 .في الفن المصري قبل ذلك

 والمتجول في داخل المدينة يلفت انتباهه عشرة أعـالم          -
ح الحرية التـي    ترفرف على واجهات معبد آتون منذرة برو      

 .تسود المدينة

 كما تشير الرسوم إلى اتجاه الكل إلى اإللـه مباشـرة            -
 بالعبادة ولـيس عـن طريـق وسـيط أو كـاهن أو ملـك               

 عـا  ُرئيس الشرطة وهو يركع تضـر     " ماحو"كما في منظر    
 واإلله لم تعد له تماثيل، وكما هو مكتوب على لوحة           ،إلى اهللا 

 نهـم  إأي  "  يعرفـون اإللـه    النحاتون ال " من لوحات الحدود  
ل صورة لهال يمكنهم تخي. 

تصور جوهر العقيدة ولكنها " أخ ن آتون " أناشيد الداعية    -
     ر اإلخناتوني وعالقته التـي     ُلم تزل مرحلة في سلسلة التطو

ر مع اهللا وال تظهر فيهـا الصـور المختلفـة لآللهـة             ُتتطو
 .المتعددة



 ٩٧

تباع أخذت شكالً آخر     أمنيات بطول العمر للملك من األ      -
بعدد رمال الشاطئ أو قشور السمك أو بعدد الشعر أو بعـدد            

 .الريش وأوراق الشجر

 وشمول العناية اإللهيـة لكـل البشـر        :  عالمية الدعوة  -
 .على اختالف ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم في مصر وخارجها

 نادى الملك من خالل تعاليم دينه الجديد باألخوة بـين           -
وب مع األعداء كما هو مع الحلفاء فها نحن نـراه           جميع الشع 

 يؤاخي بـين المصـريين والحيثيـين كمـا هـو منقـوش             
، فإله إخناتون الواحد هو الذي يسـتطيع        "شاهد الزفاف "على  

  ؛ وهو الذي ينشـر نـوره علـيهم        ،أن يكون إلها لكل البشر    
 .فاهللا نور السموات واألرض

-    وظهور مالك الوحي   " آتون"ب  َ بإعالن االسم الجديد للر
للملك أصبح لزاما عليه أن يخطو الخطوة الحاسـمة والتـي           

ل في إعالن الحرب على كل اآللهة األخرى، فليس هناك          تتمثَّ
 مكان إللهين في مكان وزمـان واحـد ربمـا مـن مبـدأ              

        تَاـدـةٌ ِإالَّ اُهللا لَفَسا آِلهِفيِهم كَان لَو       لـيس هـذا فقـط ، 
 فبـدأت   ؛ن يتخذوا صورا وتماثيل لإلله    بل ال يجوز للبشر أ    

حملة شرسة على اآللهة وعلى رأسهم آمون وزوجته موت،         



 ٩٨

حملة شرسة وصلت أبعادها إلى القضاء والمحو حتى لكلمـة          
 – اآللهـة    –اإلله في صيغة الجمع، فال يجوز أن تظل كلمة        

 وواصلت هذه الحملـة     ،مكتوبة على المعابد القديمة والجديدة    
  المعابد خـارج الـديار المصـرية، حتـى          مهامها حتى في  

والتي كانت بمثابة وسـيلة إعالميـة      " ميداليات الذكرى "على  
 ملكية، بل وحتى في داخـل األهرامـات وقمـم المسـالت            

  إصرار عنيف علـى القضـاء       ؛في جنوب المملكة وشمالها   
 .على التعددية

لحقه نفس  " أمنحتب" حتى اسم الملك نفسه الذي وِلد به         -
 الملك الداعيـة    َ وشن ، ألنه يحتوي على كلمة آمون     ؛يرالمص

 وقضى علـى كـل      ،حربا على كل األشكال الحيوانية لإلله     
 فهـي   ؛الثنائيات والثواليث والمثمنات والتاسوعات اإللهيـة     

 حرب شاملة على كل اآللهة المزيفة ألن التصـورات التـي           
 يلـي  في المخيلة تمثِّل جزءا مهما مـن مكـون اآللهـة التخ           

  .)٥(في ضمير البشر 

واضح اآلن بعد كل هذا أن األمر لم يكن ليتعلق فقط بأن            
 يكون في مصر إله واحد ولكن األمر يتعلـق بإلـه بعينـه،            

 فما كان أسهل من أن يعترف إخناتون باإلله آمون ويجعلـه           



 ٩٩

 فهذا دليل جلي    ؛واحدا ووحيدا دون أن يؤلِّب عليه كل الكهنة       
 والذي يفيض   – بعبادته "إخناتون" يتجه إليه    على أن اإلله الذي   

  ال بد إله آخر من طبيعة مغايرة لتلك التـي           –عليه بفيوضاته 
 في آمون أو غيره، وال بد أن يكون إخنـاتون قـد وصـل              

      وجلَّ َفي تلك المرحلة إلى كنه اهللا عز ، ف على فـيض    َ وتعر
 .إشراقاته وآمن باقتناع بأحقيته في الوحدانية



 ١٠٠

  طقةطقةنبوة أم هرنبوة أم هر
 ديانـة  – في كتابه Adolf Ermanيشير أدولف أرمان 

  قـد وصـلتنا     "إخنـاتون " إلـى أن عقيـدة       –مصر القديمة   
  ،عن طريق تسبيحات وأدعية مختلفة في مقـابر العمارنـة         

هو عصر فيه يزهد المرء فيما يملـك        " إخناتون"وأن عصر   
 وأنه عصـر ازدهـار      ،ويتوق إلى إشباع نهمه بشيء جدير     

هة كما أنه ال يخلو من خطر االنتكاس الذي يكون          وفخامة وأب 
 .)٦("وأن هذه الديانة عالمية كما في نصوصها"مصدره البطر 

ا          ُنصا كبيـرنشيد إخناتون الذي وجد الباحثون فيه تشابه 
 : من مزامير النبي داود ١٠٤مع المزمور رقم 

  وقوته العالميةوقوته العالمية" " آتونآتون" " بهاء بهاء 
 أنت تبزغ بجمالك في أفق السماء" 

 الحي الذي كنت في أزلية الحياة) آتون(أنت يا 

 فحينما كنت تشرق في األفق الشرقي

 كنت تمأل بالد الكون بجمالك



 ١٠١

 أنت جميل ومتأللئ ومشرق فوق كل أرض الكون

 وأشعتك تحيط باألرضين حتى نهاية جميع مخلوقاتك

 وأنت تختـرق حتـى نهايتهـا القصـوى         " . رع"أنت يا   
 )يعني األرضين(

 ).الفرعون(البنك المحبوب ) يعني البشر(ثقهم وأنت تو

 .ورغم أنك قصي جدا فإن أشعتك فوق األرض

 )عنهم(ورغم أنك تجاه البشر فإن خطواتك خفية 

  الليل واإلنسانالليل واإلنسان
 المزامير األنشودة

 وحينما تغيب في أفق السماء

 الغربي فإن األرض تظلم كالموت

 فينامون في حجراتهم ورءوسهم

 م مسدودةملفوفة ومعاطسه

وال يرى إنسان آخـر فـي حـين
أن أمتعتهم تسـرق وهـي تحـت

 تجعل ظلمة فيكون ليل فيه

كل حيوان الوعرُيدب  

 )٢٥ – ١٠٤المزمور (



 ١٠٢

 رءوسهم وهم ال يشعرون بذلك

  الليل والحيوانالليل والحيوان
 المزامير األنشودة

وكل أسد يخرج من عرينه ليفترس 

وكل الثعابين تنساب لتلدغ والظـالم
العالم يكون في صمت فيحينيخيم و 

 أن الذي خلقهم باٍق في أفقه

األشــبال تزمجــر لتخطــف
 وتلتمس من اهللا طعامها

 )٢١ – ١٠٤المزمور (

  النهار واإلنسانالنهار واإلنسان
 المزامير األنشودة

واألرض زاهية حينما تشـرق فـي
األفق وعندما تضيء بالنهار مثـل
آتون فإنك تقصي الظلمة إلى بعيد،

 تكشعأوحينما ترسل 

 تصير األراضي في عيد والناس

يستيقظون ويقفون على أقدامهم عند
 إيقاظك لهم وبعد غسلهم ألجسامهم

تشرق الشمس فنجتمع وفـي
 مآويها تربض

اإلنسان يخرج إلى عمله وإلى
 ساءشغله إلى الم

 )٢٢:٢٣ – ١٠٤المزمور (

 



 ١٠٣

 يلبسون ثيابهم ثم يرفعون أذرعتهم

 تعبدا لطلعتك ثم بعد ذلك يقومون

 إلى أعمالهم في كل العالم

  النهار والحيوان والنباتالنهار والحيوان والنبات
  األنشودة

وجميع الماشية ترتع في مراعيهـا
واألشجار والنباتات تينع والطيـور
في مستنقعاتها ترفـرف وأجنحتهـا
منتشرة إليك تعبدا  وجميع الغزالن
ــع ــدامها وجمي ــى أق ــرقص عل ت
ــر ــي تطيـ ــات التـ والمخلوقـ

دما تشـرقأو تحط أو تدب تحيا عن     
 عليها

 

  النهار والمياهالنهار والمياه
 المزامير األنشودة

هذا البحـر الكبيـر الواسـعوالسفن تقلع فـي النهـر صـاعدة



 ١٠٤

 أو منحدرة فيه على السواء 

 وكل فج مفتوح لشروقك

 والسمك يسبح في النهر أمامك

 وأشعتك تنفذ إلى أعماق البحر

 "األخضر العظيم"

ــات ــاك دباب ــراف هن األط
ر حيـوان مـعبال عدد صغا  

 كبار هناك تجري السفن

 لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه 

 )٢٥:٢٦ –١٠٤المزمور(

  خلق اإلنسانخلق اإلنسان
  األنشودة

 أنت خالق الجرثومة في المرأة

 والذي يذرأ من البذرة أناسا

 وجاعل الولد يعيش في بطن أمه

 مهدًئا إياه حتى ال يبكي

 ومرضعا إياه حتى في الرحم

 حتـى تحفـظوأنت معطي النفس  
 الحياة على كل إنسان خلقته

حينما ينزل من الـرحم فـي يـوم

 



 ١٠٥

 والدته

 وأنت تفتح فمه تماما

 وتمنحه ضروريات الحياة

  خلق الحيوانخلق الحيوان
  األنشودة

وحينما يصير الفـرخ فـي لحـاء
 البيضة

تعطيه النفس ليحفظه حيا في وسطها

 رت له ميقاتًا فـي البيضـةَوقد قد
 ليخرج منها

ج من البيضة في ميقاتـهوهو يخر 
)رت لهَالذي قد( 

فيمشي على رجليه حينمـا يخـرج
 منها

 

 



 ١٠٦

  
  الخلق العالميالخلق العالمي

 المزامير األنشودة

  د أعمالك وهـي علـىُما أكثر تعد
الناس خافية يا أيها اإلله األحد الذي

 لقد) ألحد(ال يوجد بجانبه شأن 

 خلقت األرض حسب رغبتك

)يركال شيء غ(وحينما كنت وحيدا 

خلقــت النــاس وجميــع الماشــية
 والغزالن

وجميع ما على األرض مما يمشـي
 على

رجليه وما في عليين ممـا يطيـر
 بأجنحته

 وفي األقطار العالية سوريا وكوش

 ما أعظم أعمالك يارب كلها

 بحكمة صنعت، مآلنة

 األرض من غناك
 )٢٥ : ٢٤ – ١٠٤مزمور (



 ١٠٧

 رض مصرأو

 وإنك تضع كل إنسان في موضعه

هم بحاجاتهم، وكل إنسان لديهُوتمد 

 قوته وأيامه معدودات

 كذلكواأللسنة في الكالم مختلفة، و

 تختلف أشكالهم وجلودهم

 ألنك تخلق األجانب مختلفين

  ري األراضي في مصر وخارجهاري األراضي في مصر وخارجها
أنت تخلق النيل في العالم السفلي وأنت تأتي به

 كما تشاء

 ليحفظ أهل مصر أحياء ألنك خلقتهم لنفسك

 ت سيدهم جميعاوأن

 وأنت الذي تنهك نفسك من أجلهم

 وأنت شمس النهار عظيم االفتخار

 وجميع كل األقطار العالية القاصية

  



 ١٠٨

 تخلق حياتها أيضا

 لقد وضعت نيالً في السماء

 وحينما ينزل لهم يصنع أمواجا فوق الجبال

 مثل البحر األخضر العظيم

 فيروي حقولهم في مدنهم

  األبديةما أكرم مقاصدك يا رب

 ويوجد نيل في السماء لألجانب 

     ل علـىَوألجل غزالن كل الهضاب التي تتجو
 أقدامها

ا النيل فإنه يأتي من العالم السفلي لمصرأم 

  فصول السنةفصول السنة
 )كما تغذي األم طفلها(شعتك تغذي كل بستان أ

 وعندما تبزغ فإنها تحيا، فهي تنمو بك

 ل ما صنعت أنت تخلق كل الفصول، ألجل أن ينمو ك

 ليهم بالنسيم العليلإفالشتاء يأتي 

 



 ١٠٩

 والحرارة ألجل أن تستطعمها

  السيطرة العالميةالسيطرة العالمية
 أنت خلقت السموات العلى لتشرق فيها

 ولتشاهد كل ما صنعت حينما كنت ال تزال وحدك

 ) الشمس(مضيًئا في صورتك مثل آتون الحي 

 آلصالفي الغدو وا(وبازغا وساطعا وذاهبا بعيدا وآيبا 

 وأنت تخلق آالف اآلالف من الصور منفردا بنفسك

 والمدن والقرى والحقول والطرق العامة واألنهار

 وجميع العيون تراك تجاهها

 النهار فوق األرض) شمس(ألنك آتون 

 وحينما تغيب

 وجميع الناس الذين سويت وجوههم

 ألجل أال ترى نفسك بعد وحيدا

 نهم ما قد خلقتهيغشاهم النعاس حتى ال يرى واحد م

 



 ١١٠

 ومع ذلك فإنك ال تزال في قلبي

  وحي الملكوحي الملك
  ابنك إخناتونليس هناك واحد آخر يعرفك إالَّ

 لقد جعلته عليما بمقاصدك وبقوتك

 

  الوقاية العالميةالوقاية العالمية
 العالم يعيش بصنيع يدك

 فيحيا حينما تشرق

 ويموت حينما تغيب

 ألنك حياتك طول مدى نفسك

 والناس يعيشون بوساطتك

  جمالك حتى تغيبوأعين الناس ال ترى إالَّ

 وكل نصب يطرح جانبا

 وحينما تغيب في الغرب وحينما تشرق ثانية

 تجعل كل كف يندى ألجل الملك 

 



 ١١١

 والخير في إثر كل قدم

 منذ أن خلقت العالم

 وأوجدتهم ألبنك الذي ولد من لحمك

 ملك الوجه القبلي والوجه البحري

 العائش في الصدق رب األرضين

 )إخناتون( وع ن ر ع – رع – خبرو –نفر 

 ابن رع العائش في الصدق رب التيجان

 إخناتون ذو الحياة الطويلة

 كبرى الزوجات الملكية محبوبته) وألجل(

  نفرتيتي– آتون – نفرو –نفر : سيدة األرضين 

 .)٧(" عاشت وازدهرت أبد اآلبدين

خـذت  ويتابع إرمان تحليالته حول هذه الديانـة التـي أ         
 الذي يتهلـل    –يعيش حور آختي    "صيغتها األولى في الشعار     

 ُاألنشودة تمر : " الذي هو آتون   – شو   – في اسمه    –في األفق   
كلها دون ذكر أسماء إله الشمس القديمة وتيجانه وصـوالجه          



 ١١٢

 وتغفل كل شيء عن سفنه وبحارتـه وعـن          ،سةَومدنه المقد 
 ،ت وسـاكنيها  التنين أبو فيس وعن الرحلة في مملكة األموا       

وهي أنشودة عالمية يستطيع أن يتغنى بها كل الناس السوري          
 على اختفـاء نظـرة       وذكرها يدلُّ  ،واإلثيوبي على حد سواء   
 فالناس كلهـم سـواء أمـام اهللا،         ؛التعالي على هذه الشعوب   

-wrأور مـاو  " والملك المبشر هو الكاهن األكبر لهذه الديانة  

m٣w                                     وأنت أي اإلله سـيد
فمـا  ". البالد جميعا وتشرق من أجلها كشمس النهار القويـة        

 معنى هذا التشبيه إن لم يكن اهللا غير هذه الشمس المحسوسة؟

 ؛يفترض أن اإلله الجديد ال يناهض آمون      : "ويعلِّق إرمان 
ولذا فإن الملك لم يظن أنه ارتكب إثما نحـو أجـداده حـين              

له الشمس نفسه، ولكن هذا الهدوء لـم يـدم          أرجع من جديد إ   
 وإننا لنجهل السـبب الـذي دعـا        " ، ويستطرد إرمان  "طويالً

إلى االضطراب ولكننا ال نخطئ من غير شك إن نحن قررنا           
أن كهنة آمون كانوا قد كشفوا في المعتقد الجديد عن هرطقة           

لـيس  أ"ال تحتمل، وأنهم حاولوا القضاء عليها بشتى الطرق         
يا أستاذ إرمان اإلجابة الكافية على أن إله إخنـاتون          في هذا   

.  لما اختلف معه الكهنة    وإالَّ! ليس هو الشمس على اإلطالق؟    



 ١١٣

 الديانة الجديدة ثورة ليس فقط على آمون بل علـى كـل             –
حيثما وجد اسم آمون نراه على اآلثار حتـى الباقيـة           : اآللهة

 ن لآلن مشوهة وهذا ليس من صنع الملك وحده ولكـن كـا           
معه مجموعة متعصبة اقتحمت جميع المعابد والمقابر لمحـو         

 .اسم آمون الكريه

 زوجة آمون ، وهي تكتـب       – موت   –مطاردة اإللهة    -
، وهذه الكلمـة    "أم"بنفس الطريقة التي تكتب بها كلمة       

 بطريقة أخرى حتـى ال يظهـر        ُاألخيرة بدأت تُكتَب  
 .الشبه

- رآمـون مسـرو   (ر الملك اسمه مـن أمنحتـب        غي ( 
 والتي شرحنا معناها بخليل الـرب      " أخ ن آتون  "إلى  

 ألنه بتغيير اسمه    ؛أو خليل اهللا، وأصبح الملك متعصبا     
. ال ينكر فقط آمون بل ينكر عبادة  أسـالفه قاطبـة           

وآتون عنده هو خالق كل شيء وهو اإللـه الوحيـد           
 الواحد الحقيقي، ومن الكفر اتخاذ آلهة إلـى جانبـه          

 .د غيرهأو االعتقاد بوجو

 ألنه مشتق   ؛كذلك هجر اللقب القديم المتوج بالريشتين      -
من اإللهين آمون ومين، وكان المحو ال يشمل آمـون         
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كما فـي   (فحسب بل امتد إلى محو كل أسماء اآللهة         
   وبهو األعمـدة    ، وحاتحور ،ه اسمه َمعبد بتاح فقد شو 

     ه اسـم أوزوريـس     َلتحتمس الثالث في الكرنك شـو
 حتى العقـاب   . م ومنتو وجب  وإيزيس وحورس وآتو  

 المحلِّق فوق الملك لحمايته لم يغفل أمره،        – نخبت   –
أضف إلى كل هذا كلمة     . كما محا اسم التيس المقدس    

 .اآللهة أصبحت صيغة الجمع فيها غير مقبولة

وتتويجا لذلك نقل العاصمة من طيبـة إلـى المدينـة            -
الجديدة آخت آتون يعتبر في حد ذاته قطـع الصـلة           

 وكان ذلك في العام     ،لماضي بأكمله بما فيه من وثنية     با
 وكان اختيـار    ،الخامس أو السادس من حكم إخناتون     

ليها بوحي من اهللا كمـا هـو        إمكان المدينة والهجرة    
 .مكتوب على لوحة حدود آخت آتون

وكانت حياة الملك إخناتون واضحة تماما لكل الرعية         -
ذين أحـاطوا   ال أسرار فيها بعكس أسالفه وكهنتهم ال      

           ي َكل شيء باألسـرار حتـى العبـادة كانـت تـود 
  وكـان يوضـع     ،في وضوح وغالبا في الهواء الطلق     

في داخل المعبد حجر البنبن كرمز النقضـاء عهـد          
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الوثنية واألصنام، فهل هذا له عالقة بطقـوس الحـج          
  ى بـالحجر األسـود فـي الكعبـة      بخصوص ما يسم 
 !في مكة المكرمة؟

 لنا إرمان أن األسس التي قام عليها الدين         ُويقص: الوحي  
الجديد ترجع من غير شك إلى شخص آخر، وكـان فضـل            

 ولذا يسمي نفسه ابتداء من السنة       ؛الملك أن عممه ودافع عنه    
" ذلك الذي يحيا في الحق، وفي السنة التاليـة        "الرابعة لحكمه   

فهو إذن نبي اإللـه     "ذلك الذي يعرف اسم آتون    "ر إلى   َتطو ، ،
  اسـمه وينشـر     ،ومن واجبه أن يبصر بجمال آتون ويمجـد       

 ؛في البالد المعرفة بخالقه، ويجعل اسمه واضحا بين النـاس         
ى له وأعطاه هو وحده حق فهـم أفكـاره          ألن أباه اإلله تجلَّ   

 .وقوته

 اختفـت   – أم   – وكما اختفى العقاب من قبل من كلمة         -
جديان همـا    محلها حرفان أب   أيضا وحلَّ " حور"رأس الصقر   

 الحاء   والراء            

  ٧٠صورة ص 
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وفي العام الثالث خطا الملك خطوة جديـدة إلـى األمـام            
 إذ استبدل اسم حور آختـي       ؛فأعطى صيغة جديدة السم اإلله    

 وهكذا يكتسب االسم معنـى      ؛"سيد اُألفقين "بعبارة أخرى هي    
 –يحيـا ر ع     : "جديدا، ومنذ ذلك الحين يصبح اسم اإلله هو       

ب لرع الذي   أ باسمه ك  – الذي يتهلل في األفق      –سيد األفقين   
ولسنا ندري إذا كنا    :  ويقول المؤلف إرمان   ،"أتى بصفة آتون  

ويضـيف  " نترجم على وجه الصواب هذه الكلمات الغامضة      
والمصري الذي لم يكن قد درس هذا المذهب بتعمق لم يكن           "

ـ    –في وسعه الوصول إلى مدى المعنى المقصود         ذه  فـإن ه
الكلمات كانت تخفي من غير شك أفكارا أكثـر عمقًـا ممـا             

وأضيف أنا على هـذا أن بـالقرآن الكـريم          "صادفناه اآلن   
 تعبيرات شبيهة بهذه غامضـة فـي معناهـا لـآلن مثـل            

 ..في سورة الرحمن وغيرها" رب المشرقين ورب المغربين"

) الديانة(وإذا حاولنا أن نفهم هذا المذهب       : ويلخِّص إرمان 
جه اآلن على عكس ما كان      لى وجه الدقة فإننا نالحظ أنه يتَّ      ع

له واحـد   إعليه في البدء، نحو االعتقاد بالتوحيد؛ فإنه يوجد         
ليس له شريك في الملك، وكل ما كانت تقـوم بـه جمهـرة              

 ألن فيـه ماليـين      ؛اآللهة األخرى ينفرد هـذا اآلن بعملـه       



 ١١٧

  نفسـه    لقد خلق نفسه بنفسه وهو يعاود خلـق        –المخلوقات  
  وفي خالل النهـار يجـوب السـماء ولكـن           ،في كل صباح  

 ألنه إذا كان التعبير القديم الـذي        ؛ال ندري كيف يحدث ذلك    
مازال مستعمال فإنه لم يعد يذكر في أي        " الشمس تسبح "يذكر  

مكان شيء عن سفينته أو عن التمثيالت المتصلة بهذه الرحلة          
يالً والتي ربمـا    وال يذكر كذلك في أي مكان تستقر الشمس ل        

تكون في العالم السفلي ولكن ليست هناك إشـارة واضـحة           
 ولم تعـد    ،خر كما نالحظ ذلك فيما بعد     صريحة إلى العالم اآل   

لإلله صفات مشتركة مع الصور القديمة إلله الشـمس أتـوم         
وخبري وحور آختي، ولم يحتفظ له سـوى باسـمي آتـون            

 .ورع

ختلفـة تمامـا؛ فقـد      ا عن مملكة الموتى فنالحظ أنها م      أم
 واختفت االصطالحات والتورية    ،جنحت المقابر إلى البساطة   

الطيران إلى السـماء أو عـن       " ث عن   َ فهو ال يتحد   ؛المعتادة
 واختفت تبعا لذلك كل     ،م ببساطة عن الدفن    ولكن يتكلَّ  ،"الرسو

اإلشارات إلى عقيدة أوزوريس ومملكته، فال نجـد محاكمـة        
وإن ظهرت أحيانًا فإنها ال تعـدو       " ررالمب"للميت، حتى كلمة    



 ١١٨

أن تكون إشارة تقليدية ال تعلق أهمية عليها أكثر مما تعلـق            
  .)٨(" المرحوم" أهمية على عبارتنا الحالية



 ١١٩

  آراء وانطباعاتآراء وانطباعات
 أثارت كشوف آثار الملك إخنـاتون ردود فعـل مذهلـة           

 :على مدى القرن الماضي نعرضها في السطور التالية

 عالم اآلثار الـذي  Flinders Petrieري يقول فلندرز بت
يقصد ديانـة   (إن هذه وبحق    " كشف آثار آخت آتون العمارنة    

ديانة جديدة، نشأت لكي تؤيـد معطياتنـا العلميـة          ) إخناتون
 "الحديثة

 أيضا في رأيه    Breasted يؤيد بريستد    Weigallوفيجال  
إن إخناتون هو أول مثالي وأول شخصية عظيمة في تاريخ          "

  وفوق ذلك فهو أول منشئ لديانة على قـدر عظـيم            ،مالعال
من الطهارة والنقاء لدرجة يحق معها أن نقارنهـا بالديانـة           

"  فيجال "وفي موضع آخر يقول   " المسيحية لكي نتبين عثراتها   
 ديانـة   الَّإال توجد أي ديانة تقترب من الديانـة المسـيحية           

، ويقارن بين خيوط الشـمس علـى رسـوم آثـار            "إخناتون
خناتون مع الصلب المسيحي أو نشيد إخناتون مع المزمـور          إ

 Hornung من مزامير داود، ويالحظ إريك هورنونج        ١٠٤
طبع إخناتون مع وعـي     "أن فيجال يرجع إليه الفضل في أنه        
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وضمير العصر الحديث وجعل منه في ذات الوقت معلما لكل          
 ".البشرية

لقـد كانـت ديانـة       " Anthesويقول ردولف أنثس     -
عمارنة هي أطهر وأنصع زهرة عرفت المصـري        ال

 لقد حرر إخناتون نفسه من الصيغ الجوفـاء         –باإلله  
غير المنطقية في تاريخ األديان التقليدي، لقـد وقـع          

 ،إخناتون على الطريق المباشر بـين اإلنسـان واهللا        
وألقى وراء ظهره عالم األساطير والرموز وتعدديـة        

فقـد  !! ين اهللا وحـي   اآللهة ولكن ألنه لم يكن بينه وب      
رأى اهللا في الشمس، ولكن النور والحيـاة والحقيقـة          

ويقارن أنثس بـين أفكـار      " قادوه إلى الحقيقة اإللهية   
 .إخناتون وبين إنجيل يوحنا

 ".لقد بدا لنا إخناتون كنبي لديانة لم يكن بعد قد آن أوانها"

ويمدح عقالنية إخناتون التي تخاطب عصـرنا الحـديث         
مية وأنها مقدمة وتمهيد لكل الديانات      ُديانة بالتقد ويصف هذه ال  
 .العالمية الكبرى



 ١٢١

- ا سيجموند فرويد     أمFreud       فيرى أن النبـي موسـى 
قد جمع شمل أسباط بني إسرائيل من خالل ديانة         " المصري"

 .إخناتون

  الهولنـدي  Van der Leeuw ويقول فان در ليـوف  -
 ".ماء التاريخإنه واحد من عظ" في كتابه عن إخناتون

مقارنًا ذلـك ببـوذا     (إن هذه الديانة    "  ويقول هورنونج  -
ر وتخطو خطـوات جديـدة،      ر وتتغي َتتطو) وعيسى ومحمد 

وإخناتون تنمو معه رسالته وتكسب وضوحا لتعطي لنفسـها         
مكانًا زاهرا في المستقبل أكثر مما تعطـي فـي الماضـي،            

لم يغلف نفسه   وبعكس مؤسسي الديانات األخرى فإن إخناتون       
لينا عنـه فهـو معاصـر       إبضباب األساطير وكل ما وصل      

لينا منه وليس عن طريق     إوتنسب إليه ورسالته وتعاليمه تبلغ      
 بفعـل فاعـل مـن       وسطاء وال تفسر تفسـيرا مخالفًـا إالَّ       

  . )٩(" المغرضين في العصر الحاضر

تلك كانت انطباعات بعض من العلماء والمتخصصـين،        
 علـى أنهـم      هذا فإنما يدلُّ   ار الحقيقة، فإن دلَّ   وقد لمسوا أوت  

 قرءوا في مضمون الرسالة اإلخناتونيـة روحهـا ولكـنهم          
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 ألنهـم قصـروا     ؛لم يدركوا كنهها ومضمونها ولبها الحقيقي     
 .حياة إخناتون على تلك السنين التي قضاها في مصر فقط

والذين يتبنون الرأي بأن إخناتون لم يتلق وحيـا مـن اهللا            
 ون أنفسهم في تناقض في المنهج والمضمون؛يوقع

ادعاؤهم بأن إخناتون لم يتلق رسالة أو كتابا مقدسا يبلغه          
للبشر بحجة أنه ليس لها أي أثر باٍق وصل إلينا مردود عليه            

 : بوسائل عديدة

 أبو األنبياء إبراهيم ال شك أنه كـان رسـوالً نبيـا             -١
  الكـريم  له رسالة يبلغها إلى البشر فقد ذكر القـرآن        

     ِف اُألولَـىحذَا لَِفي الصه ِإن*   اِهيمـرِف ِإبـحص 
فقد أسماها القرآن صـحفًا     ) سورة األعلى (وموسى

 وهي ال شك من جنس صحف موسى، ومـع ذلـك           
 لم نجد في العهـد القـديم مـن التـوراة أي نـص          
من صحفه ورسالته، فهل معنى هذا أنه لـم يرسـل           

 رب العزة سبحانه أي تبليغ      برسالة ولم يبلغ شيًئا عن    
 أو رسالة أو كتاب؟؟



 ١٢٣

٢-          ف ُهل قصور العلمـاء المتخصصـين فـي التعـر 
على تراث إخناتون أو الكشف عنه دليل على عـدم          

 وجوده؟؟

هل يمتلك كل المشتغلين بالكشف عن اآلثـار حسـا           -٣
دينيا وتخصصا في علوم األديان يتيح لهـم تفسـير          

اريخ الديني ليصلوا   األثر وتحقيق عالقته بالدين والت    
بذلك إلى مضمونه الديني وما إذا كان وحيا أم ال؟؟          
ال سيما وأن األمر يتعلق بالبحث في عصور سحيقة         

 .ضاعت معالمها أو ضيعت

 واألهم من كل ذلك هل فيهم الباحـث الـذي يهمـه             -٤
أن يكشف عن تراث إخناتون الديني، وإن وجد فهل         

لمنـزه غيـر    سيكون عنده الدافع الحقيقي الصادق ا     
المنحاز بل غير المعادي، أي الذي يبحث عن العلم         
من أجل العلم، أم أن هناك شوائب أو عوالق ديانات          
أخرى توجهه بل وتحضه على التغاضي عما يمكن        
أن يسفر عنه كشف هذا الموضوع، ويقوم بتفسـيره         
       ُوإعالنه، أم أنه سيخشى كشف أسرار عظيمة يصر 

كشف؟ أم أنـه آٍت للبحـث       تباع ديانة ما على أال ين     أ



 ١٢٤

بقصد التشويش والتعتيم والتغطية على كـل كشـف         
الموضوع؟؟ ُيخص  

تلك التساؤالت وغيرها كثير تدعونا إلى الشك في مـنهج          
 هؤالء ونتائج أبحاثهم، ونحـن ال نريـد أن نشـكك فـيهم            

 وفي نتائجهم ولكنا هنا بصدد الكشف الفعلي عـن الحقيقـة           
 .من خالل هذا الكتابالغائبة، التي سيكشف عنها 

: يقـول الخرطـوش الملكـي إلخنـاتون       : عالمية الدعوة 
بينما آتون هو رب    ) يعني مصر (إخناتون هو ملك القطرين     "

موضحة بعالمـة أو مخصـص      (العالمين أو سيد العالم كله      
 )"السماء واألرض

واضح من هذا الشعار الملكي الذي هو اإلعالن الحقيقـي          
 ورسالته أن هذه الرسالة الدينية      والرسمي عن الملك وعقيدته   

  ؛ليس فقط للمصريين ولكن لكل العـالم علـى حـد سـواء            
 ـا            ُومنها نردعلى أولئك الذين يتهمونه بأنه لـم يتلـق وحي 

تباعـه روح اهللا التـي هـي        أعى األلوهية، لقد وجد فيه      َواد
 اعتراف صريح بأن الوحي يتـرك عليـه حيـث يجدونـه            

 طبيعة مختلفة ينطق بحكم وأفكـار      وأحيانًا ،في أحوال غريبة  
وتشريعات ليست من صنع اإلنسان فبدا وكـأنهم مبهـورون          



 ١٢٥

 على أنه هو شخصيا لم يصل به األمر إطالقًـا أن رأى             ،منه
نفسه كإله بدليل أنه يذكر لنا أنه ملك القطرين بينما آتون ملكًا            
وإلها للعالم كله، فهل أراد أن تكون ألوهيته هـو شخصـيا            

 ة في مصر فقط وآتون إله علـى العـالم، ألـم يكـن              قليميإ
    ا فهي أسمى و     َمن المنطقي لو أنه ادشمل، أعى األخرى أيض

 أن إخناتون   ن األمر لم يكن كذلك فما بقي لنا اآلن إالَّ         إوحيث  
آمن ببشريته المطلقة، وألوهية آتون المطلقة، بدليل أن فـن          

يقضي على فكرة   العمارنة  بكامله وفن ما قبل العمارنة أيضا         
 بل ويقلل من شأنه مقارنة بأسالفه       ،ألوهية الملك من أساسها   

ـ         أم ،وبمعاصريه من البشر   ل ا أن يفهم بـأن إخنـاتون يبج 
كما تفسـر قسـرا نصـوص أنشـودة         (تباعه كإله   أمن قبل   
فهذا ليس من المنطق في شـيء وال سـيما أنهـم            ) بانحسى

م في ذات الوقت أبناء      وه ،الحديثو العهد بديانة توحيدية كهذه    
    ا كنبي يوحى إليه ينطق بالحكمة      ديانة وتقاليد تؤله الملوك، أم

كما لم ينطق بما أحد من قبله فهذا أقرب للفهـم والمنطـق،             
وربما أنه لم يستطع بعضهم التفريق وعلى األخص بعـض          

 واستخدامهم ألسماء اآللهة القديمة كإله القدر       ،فناني العمارنة 
ات كالواهب الحياة وإله الوصايا ونـور كـل         وتعبير) الحظ(



 ١٢٦

 فهذا االستخدام من قبيل الفقر اللغوي في مفـردات          ؛األرض
لغتهم التي كانت ما تزال تعجز عن مواكبة الرسالة الدينيـة           

 .الجديدة فكريا ولغويا

 وكمثال لتلك التعبيرات  التـي انطلـق        : ترنيمة بانحسي 
ه نفسه نسوق   أنه قد ألَّ  منها المحدثون ليحكموا على إخناتون ب     

اآلتيَالنص : 

أرفع مديحي وثنائي حتى يجاوز عنان السـماء، أتوجـه          "
بالدعاء من خالل سيد القطرين إخناتون الذي هو رب القـدر   

، موهب الحياة، سيد الوصـايا، نـور كـل األرض،           )الحظ(
) قرينة(والذي من طلعته نحيا، نيل كل اإلنسانية، من روحه          

ه حتى يشبع، السيد الذي يساوي بين البشر،        ينهل اإلنسان من  
الوجيه والفقير، والنسيم الذي يتنسمه كل متنسم، والذي         ُويعز 

 ".من خالله نتنفس

رغم وضوح مدلول نص هذه الترنيمة، ينطلـق الـبعض          
    ـا علـى البشـر،        باالدعاء على إخناتون إنه نصب نفسه إله

 شك من خـالل  ال" موهب الحياة"ولكنهم جانبهم الحق فتعبير  
تعاليمه الجديدة التي تدعو إلى وحدانية اهللا ومن خالل طاعة          
اهللا يستطيع البشر أن يجدوا فيها مـا يحيـيهم فـي دنيـاهم              



 ١٢٧

فالعائش في الوثنية والتعددية ال شك إنسان ميـت         . وأخراهم
  ومن طلعة الملك يحيـا التـابع إذا اتخـذ           ،في كال الحياتين  

بدية السعيدة، وتشبيه الملك بالنيل     من منهجه طريقًا للحياة األ    
 ومثـل هـذه     ،لكل اإلنسانية تشبيه بديع في بيانـه اللغـوي        

التعبيرات موجودة في معظم لغات العالم وال سـيما اللغـات           
اة بالسامية، وهو دليل مؤكد واضح على تلقـي الملـك     المسم

للوحي من حين آلخر كمواقيت الفيضان الدورية التي تهـب          
زارعين وتهيئ الرفاهية لآلكلـين والشـاربين،       الحياة لكل ال  

ينهل اإلنسان حتى يشـبع إشـارة       ) قرينه(ومن روح الملك    
واضحة إلى أن المرء يستمد من فيوضاته ما يشبع الحاجات          

 وربما أن إشـارة قـرين       ،اإلنسانية الظامئة للشراب والقوت   
  علـى صـفات     تشير إلى مالك الوحي، ومجمل النص يدلُّ      

 في نبي يوحى إليه يتسم بالحق والعدل        توافر إالَّ ال يمكن أن ت   
تباع بغض النظر عن لونهم وجنسهم      والمساواة بين جميع األ   

ويتنزل الوحي عليه بتعاليم وإرشادات ووصايا غذاء روحيـا         
 .)١٠(لكل البشر 

نقول إن الذي يحاول أن يفهم تلك الترنيمـات واألناشـيد           
 ، مشبع بأفكـار قبليـة     والمدائح ال بد وأن يكون نزيها وغير      



 ١٢٨

         ا عن أي غرض أو مصلحة حتى يستطيع أن يتفهم تلـك   بعيد
تباع إخناتون فترجموهـا    أالروح الدينية العظيمة التي سادت      

إلى ترانيم ومدائح لنبيهم، وشعر المتصوفة في كل األديـان          
واألناشيد الكنسية تسير إلى أبعد من ذلك في المدائح النبوية،          

 خاصة بعالم الشرق، ال يستطيع من جِبَل        ويبدو أن تلك سمة   
فاللغـات  . على تغليب العقل فقط أن يتفهمه الفهم الصـحيح        

السريانية والعبرية والعربية تكتظ بتلـك الصـور البيانيـة          
والمحسنات البديعية، واللغة المصرية القديمة ال تبتعد كثيـرا         

اُعن هذا المضمار إن لم تكن هي أمهذه اللغات جميع . 

على أن من اإليجابيـات فـي ديانـة         : لمرأة في الديانة  ا
إخناتون التي ال تخفى على الرائي هو شمول الرسالة لكـل           
 من الرجل والمرأة والتوجه لكليهمـا علـى قـدر المسـاواة       
 في التبليغ، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن ظهـور الملكـة               

 دائما في الصورة ومشـاركتها فـي العبـادات          – نفرتيتي –
جميع األنشطة بطريقة حماسـية جعلـت بعـض         واألدعية و 

. الباحثين يشركونها في تلقِّي الوحي جنبا إلى جنب مع الملك         
ولكن هذه المزاعم تتهافت أمام األدلة الصريحة التي تـوحي          
بها لوحات الحدود لمدينة آخت آتون، وفيها يعرب إخنـاتون          



 ١٢٩

 نفسه عن اختياره لهذا المكان بإرادته هو ويقسم غليظ القسـم          
أنه لن يحدث أن يغير مكان المدينة أو يبنيها في مكان آخـر             
حتى لو أن الملكة زوجته نفسها أرادت غيـر ذلـك، وهـذا             
 التصريح يخرج في الحقيقة أي إنسان آخر يمكن أن يكـون           

 ٌ وفي هـذا رد    ؛ر على الملك أي تأثير في مذهبه وديانته       قد أثَّ 
ف الشخصية  صريح أيضا على آخرين يتهمون إخناتون بضع      

  ويتمـادون فـي االتهامـات       ،أو خضوعه لتأثير من حولـه     
 وهذا إن عكـس فإنمـا يعكـس ثقـافتهم الحاليـة التـي              (

 بأن آتـون وإخنـاتون ويضـمون       ) ال يستطيعون منها فكاكًا   
سـا  َليهما بطريقتهم القهرية نفرتيتي لكي يكونوا ثالوثًا مقـد        إ

 بنفسـها   أخناتون ترب يكون محور الديانة اإلخناتونية، وديانة إ     
 .أن تقبل أفكارهم تلك حتى في ذلك الزمن السحيق

ر بأي إنسان آخـر     إخناتون عن أي تأثُّ   " هورنونج"وينزه  
" آنن" أو أخيها الكاهن  " تي"ككهنوت هليوبوليس أو أمه الملكة      

" أمنحتب بن حابو  "في هليوبوليس أو زوجته نفرتيتي أو كاتبه        
حيث " آي"أو حتى   " يوي آبر إيل  اآلس"أو  " رعموزا"أو المرتد   

  ولكـن هورنـونج رغـم ذلـك     )١١(ال يوجد دليل على ذلك     
 ع عن الكالم عن ثالوث يريد أن يضع فيـه عقيـدة            َال يتور



 ١٣٠

 وهذا كله دليل على أن إخناتون كان بشـرا فـردا            ؛إخناتون
يبحث عن إلهه فوجده، واختاره ربه فـأنزل عليـه وحيـه،            

دوه ونصروه مختارين   رسالته وأي تباعه فأحبوه و  أوحبب فيه   
 "آخت آتـون  "طائعين وبايعوه وهاجروا معه إلى دار الهجرة        

حيث ضاقت بهم أرض طيبة بآلهتهـا وتماثيلهـا وأوثانهـا           
وكهنتها الذين سخطوا على رسالته ودعوته لزيفهم وخداعهم        

 .للبشر وخوفهم على مراكزهم

تلك ونخلص بعد كل هذا إلى أن مصر هي مهد التوحيد،           
 المقولة التي حققها فقط الملك إخناتون تحقيقًـا لـم يحـدث            

          ة تزيـد   َفي تاريخ البشرية حتى ذلك الوقت بل وبعـده لمـد 
 ومهما حاول المحاولون التقليل من شـأن        ،على ألفية ونصف  

عقيدة التوحيد اإلخناتونية أو ابتداع نظريات أخرى تبـرهن         
ن تلك المحاوالت   على وحدانية في األديان المصرية قبله، فإ      

 ألنه لم يخل وقت في مصر القديمة        ؛يعوزها العمق والمنطق  
من تعددية اآللهة حتى وإن وضع إله واحد على رأس القائمة           
فباقي مجمع اآللهة كان ينظر إليهم على أنهم آلهـة، وهـذا            

 .يتنافى مع إثبات التوحيد المزعوم



 ١٣١

فإخناتون بال أدنى شك هو أبو الوحدانيـة فـي تـاريخ            
 .البشرية المكتوب



 ١٣٢

  ""العمارنةالعمارنة""رذائل رذائل ""
  ميالدية اتجهت أنظار العالم إلـى بقعـة         ١٨٨٧في عام   

ى العمارنة التي ذاع    رض مصر في محافظة المنيا تُسم     أمن  
صيتها وعال ذكرها على أثر عثور امرأة فالحة من القـرى           
المجاورة للتل األثري في أثناء بحثها عن السماد في خرائبها          

ظيم من اللوحات المصنوعة من الطـين وكـل         على عدد ع  
الرسائل ليست محروقة ولكنها نية جفت في الشمس والهواء         

ــون   ــول كنودتس ــا يق ــه )١٢( Knudizonكم ــي كتاب   ف
، مكتوبة بالخط المسماري البـابلي فنقلـت        "ألواح العمارنة "

 غنيمتها على ظهر حمارها وباعتها لجار لها بمبلـغ عظـيم           
روش، ولقد ظنت في بـادئ األمـر        في نظرها وهو عشرة ق    

 إذ وجد األخير صعوبة     ؛أنها غبنت المشتري في هذه الصفقة     
 في بيعها، وال غرابة في ذلك فإن هذه اللوحـات لـم يكـن              

 .في شكلها أو صنعها ما يغري جامعي اآلثار

يبلغ عدد هذه الرسائل ما يزيد على الثالثمائـة رسـالة،           
 )١٣(سـيريل ألدريـد     وترجمة هذه الرسائل صعبة كما يقول       

ويجمع باقي العلماء على ذلك، ذلك أن من كتبوهـا كـانوا            



 ١٣٣

 يستخدمون لغة غريبة عنهم مشتقة من البابلية القديمـة بعـد           
 أن أدخل الكنعانيون عليها بعـض التعـديالت ثـم جمـدت            

  مـن يسـتخدمها     مع الزمن إلى لغة دارجـة ال يفهمهـا إالَّ         
 صـعوبة ترجمـة هـذه       ص بعض الخبراء الـرواد    وقد لخَّ 

 :العالمات فقال

معرفة اللغة األكادية ال تكفي لتفسير هذه الرسائل، ولكن         "
 يجب إتقان اللغتين العبرية والفينيقيـة كـذلك، كمـا يجـب            

  ممـا يعينـه     ؛أن يكون الباحث على علم بكـل الخطابـات        
 ".على استشفاف ما يقصده من كتبوها

 ترجمتهـا،  وال يقل تفسير هذه النصوص صـعوبة عـن          
فمن ضمن الصعوبات تلك الحالة الرديئة لهذه األلواح التـي          
 وجدت حوافها مقطوعة مما أفقـدها العنـاوين التـي تـدلنا            
على اسم المرسل والمرسل إليه كذلك فالرسائل غير مؤرخة         

لدريد إنـه   أوليست بها إشارات تسهل علينا قراءتها، ويقول        
د الفرعون المرسـل    فيما عدا أربع وعشرين رسالة كان تحدي      

 .)١٣(أو المتلقي غير معروف 

ويبدو واضحا أن ما أصيبت به األلواح من تلفيات كـان           
  فقـد قيـل إنهـا حِملَـت         ؛بسبب النقل والتداول بعد ذلـك     



 ١٣٤

إلى األقصر في زكائب على ظهور الحمير والبغال وهو أمر          
يبدو غير صحيح ألن نقلها عبر نهر النيل آنذاك كان أسـرع     

  خمسا وثالثـين لوحـا       ومن الغريب أننا ال نجد إالَّ      ،وأسهل
 لوحا هي اللوحات غير الكاملة، وبعد الكشـف         ٣٤٠من بين   

األصلي توالى العثور على لوحات أخرى في أوقات متأخرة         
بالكشف المنظم الذي قام به مكتـب التسـجيالت بالعمارنـة           
بإشراف بتري وبورشارت وبندلبري، واسـتخرج المكتـب        

 أن الغريب أنه لم يكن فيهـا سـوى           وثالثين لوحا، إالَّ   خمسا
لوحين سليمين، وباقيها كسرات ال يعطينا أي منها مضـمون          

 ولكن كنودتسـون يشـك     . رسالة واحدة مثل الكشف األصلي    
 .)١٤(في أنهم وجدوا شيًئا 

سوف نعرض لعينات منها ولكننا نركِّز      : مضمون الرسائل 
 ألن الشبهة تحوم حـول      ؛بلعلى الرسائل التي وردت من با     

 .هذه الرسائل بالذات وهو ما سنوضحه في نهاية العرض

 منها موجهـة    ٨ رسالة،   ١٣من مملكة ميتاني ورد عدد      
 موجهة إلخناتون وواحدة للمملكة تي،      ٤إلى أمنحتب الثالث و   
وجهها الملك توشـراتا الملـك      ) ١٧كن  (وأول هذه الرسائل    

يها ظروف توليـه الحكـم      الميتاني ألمنحتب الثالث يشرح ف    



 ١٣٥

ـ        ا بـاقي   ويطلب تأييد الفرعون وتوطيد أواصر الصداقة، أم
" تادوخيبا"رسائل هذا الملك فتدور حول ترتيبات زواج ابنته         

ـ           ا من أمنحتب الثالث وتحديد قيمة الصـداق المناسـب، وأم 
عن الرسائل الموجهة إلخناتون نفسه فهي تعاتبه على عـدم          

ذه الوعود بالطبع هي إرسال الكميات      الوفاء بوعود أبيه، وه   
الهائلة من الذهب الموجود في مصر كالتراب على حد قوله،          
 واستياءه من إخناتون كيف يرسل بدالً منها تماثيـل وهـدايا           

 ، مما اعتبره توشراتا تحايالً حقيرا من الفرعون       ؛من الخشب 
 .وظل هذا السخط يتردد في باقي الرسائل

فيد موت أمنحتب الرابع إخناتون     ي" خيتا"وخطاب من ملك    
 .وطلبت أرملته أن يرسل ملك خيتا ابنه ليتزوجها

أربع رسـائل أو سـت      " بورنا بورياش "ومن بابل أرسل    
 للعمارنة أثناء حكم إخناتون إحداها تناولت تملكـه السـلطة          
في بالده، وأخرى أوضحت أن المسافة بين البلـدين طويلـة       

طاع الطرق وسوء األحوال     بسبب ق  ؛جدا ومحفوفة بالمخاطر  
الجوية مع اإلشارة إلى أن المندوب البابلي قد احتجز لفتـرة           

 .طويلة في البالط المصري

 .ص عام لمضمون تلك الرسائلذلك ملخَّ



 ١٣٦

هذه هي القصـة المحزنـة      : "ويعلِّق سليم حسن على ذلك    
        عدبحق أهـم    ُلهذا الكنز العظيم الذي بددته يد الجهل والذي ي 

ة األخيرة في مصر بل في كـل بلـدان          َالمدكشف حدث في    
الشرق األدنى القديم، وال غرو فـإن هـذه اللوحـات التـي            

 لوحـا   ٣٦٠وصلتنا من هذه الذخيرة التي ال يتجاوز عددها         
 والتي أخطأت يد الجهل تدميرها، وقد أسفر حـل رموزهـا           
عن أنها كانت المراسالت السياسية للشئون الخارجية خـالل         

 مـدة  ُنحتب الثالث ثم أمنحتـب الرابـع وتُعـد    عهد الملك أم  
 حكميهما من أعظم عصـور التـاريخ المصـري القـديم،           
 وقد أسفرت المعلومات التي تمخضت عنها تلـك الرسـائل          
عن قبس من نور أضاء لنـا الطـرق المظلمـة والمسـالك             
المعماة، ال في تاريخ مصر فحسب  بل في كل تاريخ العالم            

 ولم ينس السيد سليم حسـن       ،"الفترةالقديم المتحضر في تلك     
فقد كشفت لنا حقـائق     : "تعريضه المشبوه حين استطرد قائالً    

عن بابل وبالد آمور ومملكة اآلشوريين وبالد متني وقبرص         
 وكذلك كشف لنا عن بداية حركة اليهود ونـزوحهم          ،وكليكيا

  .)١٥(" لخإ.. ألول مرة في األرض الموعودة



 ١٣٧

ل إلى الحقيقة بنفسـه     لفطن توص ولو أن القارئ ا   : التعليق
 أن األمـر    وحدد موقفه من تلك المراسالت المزعومـة، إالَّ       

 :يستدعي وقفة

 عندما عِرضت هذه اللوحات بعد كشـفها مباشـرة          -١
 على العلماء المتخصصين كان لهم موقف يجـب أالَّ        

 فقد عِرضت اللوحـات علـى الـدكتور         -أ: نغفله
ل زمـن حتـى      لم يمض طوي   ،في باريس " أوبرت"

 . جاءهم الجواب بأنهـا مـن صـنع يـد حديثـة             
مـدير  " جريبـو " ثم أرسل بعضها إلى المسيو       -ب

مصلحة اآلثار المصرية وقتئذ فصمت عـن إبـداء         
 .)١٦(رأيه 

 فتـرة   العدد المذكور من تلك الرسائل ال يغطـي إالَّ         -٢
 ولم يظهر لها نظير في أي       ،قصيرة جدا من التاريخ   

 أنها لم تكن تقليـدا ال سياسـيا         على    مما يدلُّ  ؛مكان
 .وال دبلوماسيا

بت بعد ذلك عن رسائل أخرى لم تعثر        البعثة التي نقَّ   -٣
     ا كالمهم عن كسرات    على شيء من تلك الرسائل، أم

 فالمعنى واضح ويؤكده    ؛من األلواح لم تؤد إلى فائدة     



 ١٣٨

.. كنودتسون شخصيا بأنه يشك أنهم وجـدوا شـيًئا        
 وهو تأكيـد الكشـف      ؛اضحوهدف إعادة التنقيب و   

 .األول

٤- ت بها فقد شهد الجميع عليها          أما لغة الرسائل التي كُِتب
      ة لغات قديمة بينهـا     َأنها لغة مؤلفة من خليط من عد

     ر وكشف اللغة   ُالعبرية، وسنوضح في فصل تاٍل تطو
 . ليتضح المغزى والمقصد؛البابلية

٥- ا عن توقيـت كشـفها فهـو أوالً تـاٍل للكشـف             أم 
 تاريخ العمارنة مما يشكك في نية مؤلف الفكرة،         عن

وثانيا أن ذلك ظهر بعد بحث اللغة البابلية المسمارية         
 ؛وتقنينها ووضعها في كتب بما يقارب الثالثين عاما       

 .مما يسهل جدا عملية تأليف مثل تلك الرسائل

غياب ذكر المرسل والمرسل إليه يتمشى مـع هـذه           -٦
 .الشبهة

٧-    ي نلغة تخاطب مون بملوك بابل لملـوك مصـر       سم
هي في الحقيقة لغة مغلوطـة متبجحـة، ألن بـالد           

باستثناء الجـزء الجنـوبي     (الرافدين في ذاك الوقت     



 ١٣٩

الذي كان ما يزال مستنقعات، لم تكن سوى واليـة          
 ؛تخضع للحكم المصري من أيام تحـتمس الثالـث        

فالوالي كان مصريا، وحتى لو كان بابليا ما خاطب         
 .لوكه بهذا الشكلآلهته وم

 لم ولن تكتشف في أي مكـان فـي العـالم أي رد              -٨
 ألن  ؛على تلك الرسائل صادر من مصر وملوكهـا       

 إذا تنبه مؤلفـو ومـزورو       ذلك لم يحدث بالفعل، إالَّ    
 .تلك الرسائل وصنعوها

إجماع الرسائل كلها على فصيلة لغة واحـدة أمـر           -٩
 غريب جدا ولكنه ساذج، فإذا صـدقت هـذه اللغـة           

. ى بابل وميتان فكيف تصدق على قبرص مـثالً        عل
وتبرير ذلك بأن هذه اللغة المسـمارية كانـت لغـة           
الدبلوماسية آنذاك أمر أكثر سذاجة من األول وليس        

 إذا قالوا ثانية بتلك     عليه برهان من أي نوع اللهم إالَّ      
 .الرسائل، وهذا أمر غير منطقي وغير علمي

أو مكانيـا  محاولة ترتيب هذه الرسائل زمنيا     -١٠
هو نوع من االعتباط والبعد عن الموضوعية كمـا         

 .يقول سيريل ألدريد



 ١٤٠

في فلسطين  " ربعدي"رسائل الوالي المصري     -١١
   ُوالتي تشير إلى تدهو ة مصر في آسـيا بينمـا       َر قو

 سياق األحـداث التـاريخي ال يـدل علـى ذلـك،            
 – ألن مثل تلك األسماء توراتية أيضا        –ستبعد  أوال  

ضعو وصانعو تلك الرسائل منهم، ولهم      أن يكون وا  
 .يد مباشرة في ذلك

لم يعثر علـى أي ترجمـة ألي مـن تلـك             -١٢
الرسائل باللغة المصرية، وهذا يناقض الواقع آنذاك       
ويتعارض مع النظام اإلداري الصارم والبيروقراطية      

 ألن مثل   ؛المتقدمة جدا حتى من عصر بناة األهرام      
 .رجمة على الفرعون متَتلك الرسائل البد أن تُعرض

ناهيك عن االختـراع المهـم فـي الدولـة           -١٣
المصرية والذي لم يظهر له أثر في تلك المراسالت         

 .أال وهو الكتابة على ورق مصنوع من البردي

الهدف لعله اتضح من هذه الرسـائل لـيس          -١٤
  ألنها بالفعل ال تحمـل مـن المضـمون          ؛مضمونها

ة جديـدة    ساذجه، بل هو خلق أدلة وبراهين زمني       إالَّ
تربط بين تواريخ الشرق لمصـلحة قضـية معينـة          



 ١٤١

 وبالتالي محاولـة إنقـاذ      ؛ستتكشف في نهاية الكتاب   
التوراة مما أصابها بسبب التنوير الحـديث للبشـر         
وبسبب الكشوف المتوالية لآلثار المصـرية وغيـر        

 .المصرية في العصور الحديثة

وناهيك في النهاية من قول كنودتسون بـأن         -١٥
صرار الباحثين  إن الطين النيئ، ورغم ذلك      األلواح م 

على القول بأنها من طين محـروق، وشـتان بـين           
 فوجود مثل هذه األلواح الطينية في داخـل         ؛االثنين

القريب من السطح والملـيء باألحمـاض       " السباخ"
واألمالح على مدى ثالثة آالف وثالثمائة سنة وتحت        
 الطل والمطـر طـوال هـذه السـنين، أال يفقـدها            
 على األقل طبقـة السـطح الخـارجي بمـا عليـه            

 من كتابة؟

الرقمة الطينية لكي تكون وثيقة حقيقية ال بد         -١٦
وأن تكون داخل علبة طينية أيضا عليها نفس النص،         

كانـت هـذه األلـواح       : )١٧(يقول هورست كلينكل    
الرسمية تُحفَظُ ضمن مغلف مصنوع مـن الطـين         

 محفـوظ  أيضا، ويدون عليه نفس مضمون النص ال      



 ١٤٢

ـ      ؛في داخله   ب التزويـر    وبهذه الطريقة يمكـن تجنُّ
 على اللوح األصـلي، فعنـد ظهـور أي التبـاس           
في قراءة النص أو اختالف صحة مضمونة يكسـر         
الغالف ويقارن النص مع اللـوح األصـلي داخـل          
 الغالف، وثبت أن عدم تطابق النصين لـيس مـرده          

ه، إلى خطأ عفوي أو إلى شرود ذهن محرره أو غفلت     
وإذا كـان   . إنما كان التزوير هو المقصود بحد ذاته      

ـ    ين األغلفـة الخارجيـة لرسـائل       أالوضع كذلك ف
 علـى أمثـال     َالعمارنة، لم نسمع حتى اآلن أنه عِثر      

هذه األغلفة التي يجب توافرهـا مـع النصـوص           
العادية، فما بالك لو أن هذا اللوح عبارة عن رسالة          

 .خارجية لملك من ملوك مصر

 النهاية طبيعة الكتابة المسمارية كانت      ثم في  -١٧
        نـة  َتحمل نفس طريقة الكتابـة المصـرية المكـو 

  فهـي بنـاء     ؛من حروف ومقاطع ألكثر من حرف     
على ذلك ليست بأسهل من الكتابة المصـرية حتـى          
تتخذ كلغة دبلوماسية، لصعوبة التعامل بها ولصعوبة       



 ١٤٣

تحريرها ومحدودية المساحة الجغرافيـة والسـكانية       
 .تي تتعامل بهاال

وأخيرا، عفوا إن كنت عنونت هذا المبحـث         -١٨
ولكن لعل بعد هذا العرض     " رذائل العمارنة " بالعنوان

 .أصبح لي العذر كل العذر

  المحبوبة كياالمحبوبة كيا
 كيـا    –ر الحال عندما ظهرت المحبوبة      لكم تغي – Kija 

 للباحثين أخيرا، وانحسرت تلك المناظر العاطفيـة المألوفـة         
  ١٩٥٩ ففـي عـام   ،ملك وزوجته الملكية نفرتيتـي  لنا بين ال  

 ميالدية بـدأ ذكرهـا ألول مـرة فـي مؤلفـات             ١٩٦١و  
 المتخصصين بطريقة عابرة؛ ومن وقتها عكـف مجموعـة         

 Hanke وهانكـه    Perepeklin بيـريبلكين    –من الباحثين   
 على بحث شخصيتها بحثًـا    Krauss وكراوس Helckوهلك  

كل الباحثين، ويرى الباحثون    علميا، وأصبحت معروفة تماما ل    
  ويرجحـون   ،أن كيا هو اسم مختصر السم أطول من ذلـك         

 أنها أجنبية من بالد  ميتاني لمجرد أن لهـا مـدير أعمـال              
 وسواء أن هذا هو اسمها أم أن لها اسما أطول           ،"نهارينا"من  



 ١٤٤

 أو غير ذلك فعلينا أن نبحث هذا الموضوع كما هو معطـى            
 .لنا من المراجع

الزوجة الملكية الكبـرى   " ا كانت نفرتيتي تحمل لقب    ولم "
المحبوبـة الكبـرى    "  كانت تحمل اللقب الفريد    – كيا   –فإن  

وهذا اللقب يرفعها عاليا عن باقي نساء الحـريم دون        " للملك  
أن يكون لها دور ديني في عقيدة إخناتون كذلك الذي كـان            

  ، ملكيـا  ر وهي تلبس تاجـا    َ فما كانت تُصو   ،للملكة نفرتيتي 
ولم يوضع اسمها في خرطوش ملكي، ولكن كان ظهورهـا          

  ورغـم   ،خلف نفرتيتي كما لو كانـت واحـدة مـن بناتهـا           
  معروفة تماما لـدى معظـم البـاحثين         – كيا   –أن شخصية   

 أن ذكرها نادر في كثير من الكتب المتداولة ويكاد يقتصر           إالَّ
 اقـع  ذلك على الكتب المتخصصة جدا، مما يـدعو فـي الو          

إلى الشك والريبة ال في شخصيتها ولكن في نوايا الـبعض،           
 فما هو الموضوع؟

منذ أن ُأجِريـت الحفـائر       : )١٨(" جوليا سامسون   "تقول  
األولى في موقع المنتجع الجنوبي بالعمارنة، حدث سوء فهم         

  طويالً حتى كاد أن يصبح من الحقائق        َوخطأ تاريخي استمر 
 تصحيح هذا الخطـأ بطريقـة       َأن تم غير القابلة للنقاش، إلى     



 ١٤٥

 م، فمنذ البداية شاعت نظريـة تقـول        ١٩٧٤علمية في سنة    
ها شاب هو في الغالـب       محلَّ ن نفرتيتي قد اختفت فجأة وحلَّ     إ

 كما شاعت نظرية    ،"مريت آتون "كان زوجا لألميرة الكبرى     
نه بعد اختفاء نفرتيتي محيت أسماؤها المكتوبة       إأخرى تقول   
المنتجع الجنوبي ووِضع بدالً منها اسـم ابنتهـا         على أعمدة   

ت محـل   الكبرى األميرة مريت آتون بمعنى أن االبنة قد حلَّ        
 .أمها بالنسبة إلخناتون

وبعد أن ثبت خطأ النظرية األولى علميـا ظهـرت بعـد           
 َن بقايا االسم الـذي تـم      إدراسات متأنية نظرية أخرى تقول      

 قايا اسم نفرتيتـي ثبـت       والتي قرئت خطأ على أنها ب      ،محوه
 . كيا–أن االسم الممحو كان اسما المرأة أخرى هي 

جـون هـاريس    "  نشـر البروفيسـور      ١٩٧٤وفي عام   
"Hohn Harris  ا مفاده أنه بعد دراسة معظـما علميتقرير 

الحاالت التي عِثر عليها من محو األسماء وحفر أو نحت اسم           
     صفة مؤكدة أن االسـم     ن له ب  آخر جديد فوق نفس المكان، تبي

 .الممحو لم يكن اسم نفرتيتي، بل كان اسما المرأة تُدعى كيا

وبطبيعة الحال لم يكـن هنـاك أي عـالم مـن علمـاء              
 المصريات في فترة العشرينات من القرن العشـرين يعتقـد          



 ١٤٦

  ألن هـذا االسـم      ؛في وجود امرأة في العمارنة اسمها كيـا       
ا، حيث أثبت البروفيسور     بعد نحو خمسين عام    لم يكشف إالَّ  

هاريس أن هذا االسم تكرر في ستة من األدلـة والشـواهد            
األثرية المأخوذة من آثار العمارنة، وأن أحـد هـذه األدلـة            

، ولم يكن اسم كيا مذكورا فقط ببقايـا         "بترى"موجود بمتحف   
الجدران واألعمدة بالمنتجع الجنوبي، بل كان موجودا أيضـا         

 وتبين فيه أن اسما قد مِحي وحِفر فوقه اسم          في أثر عِثر عليه   
جديد، ففي جميع هذه األدلة والشواهد األثرية كـان االسـم           

  ويقول هـاريس أيضـا إنـه ال يوجـد           – كيا   –الممحو هو   
أي دليل أو شاهد أثري واحد يدل على أن االسم الممحو هو            

السـير  " ويؤكد عالم المصريات     ،اسم نفرتيتي أو أحد ألقابها    
 على القائلين بـأن االسـم       ُهذا المعنى ويرد  "ليوناردو وولى   

         ره بأي  ُالممحو هو اسم نفرتيتي بأن هذا األمر ال يمكن تصو
حال من األحوال في ضوء العالقة الحميمة التي كانت تربط          
 بين الزوجين المحبين إخناتون ونفرتيتي، فلو كـان االسـم          

      ِحي أثناء حياتها فليس من المتصور توجيه مثـل هـذه      َقد م
اإلهانة العلنية للملكة واسمها، ولو كان االسم قد مِحي بعـد           

      ر موافقـة زوجهـا     ُموت نفرتيتي فليس من المقبول تصـو



 ١٤٧

  وبهذا انتهـت النظريـة التـي تقـول          ؛المخلص على ذلك  
    محو اسمها وإبداله باسـم ابنتهـا        َبأن نفرتيتي قد اختفت وتم 

 .الكبرى

ها بعد أن شاهدت ودرست كـل       أن: وتقرر جوليا سامسون  
اآلثار المأخوذة من المنتجع الجنوبي والتي تتضـمن اسـما          
ممحوا واسما آخر حفر فوقه، أن من الصعب فعـالً قـراءة            
بقايا آثار االسم الذي تم محوه قراءة واضحة، ولكن جميـع           
الحروف أو العالمات الهيروغليفية التي يمكن قراءة بقاياهـا         

 وليست مـن مكونـات اسـم        – كيا   –هي من مكونات اسم     
 .نفرتيتي أو أحد ألقابها

إن تلك الشواهد األثرية التـي      : وتستطرد جوليا سامسون  
 كانت زوجـة ثانويـة      – كيا   – على أن    اكتشفت مؤخرا تدلُّ  

 ا زوجة         َإلخناتون، مجرد زوجة من الحريم ولكنها لم تكن أبد
  ،ملكية عظمى، فلم يكتب اسمها داخـل خرطـوش ملكـي          

نـت جبينهـا     وال زي  ،سها تاجا كالملكـات   أولم تضع على ر   
ة الحامية المقدسة وهي شعار تقليدي خـاص بـالملوك          بالحي

 ومع ذلك فقد كانت في حقيقة األمر زوجة ثانويـة           ،والملكات
 وقد عِثر على منظر لها منقوش على أحد األحجار          ،إلخناتون



 ١٤٨

مدينة هرموبـوليس   التي نُِقلَت من العمارنة بعد تدميرها إلى        
تظهر فيه كامرأة عادية من النبيالت تزين       ] األشمونين حاليا [

 .رأسها بباروكة مميزة ذات طراز خاص

  إلى أن كيا قـد أنجبـت        – هاريس   –وأشار البروفيسور   
من إخناتون ابنتين أخريين وولدا واحدا ولكنه أضـاف أنـه           

ت مكانة  وبذلك يمكن القول بأن كيا قد اكتسب      ؛توت عنخ آمون  
 لتها للحصول على األقـل علـى أجنحـة خاصـة           خاصة أه 

 .بها وبذريتها في القصرين الصغيرين الشمالي والجنوبي

     ت إلى محو اسمها وكتابـة      َولكن ما هي األسباب التي أد
         ت َأسماء أخرى بدالً منه؟ هل كانت هناك منازعات عائلية أد

م من أن هـذا     إلى مطالبتها باالندراج في الخط الملكي بالرغ      
الوضع الذي تطالب به سـيؤثر علـى المراكـز والحقـوق            
الشرعية لألميرات الست بنات إخناتون ونفرتيتي باعتبارهن       
أميرات بالوراثة؟ أم قامت بمحاولة إدراج ابنتيها وابنها الذكر         

 في الخط الملكي؟

ومن الغريب أن بعض أحجار العمارنة التي عِثر عليهـا          
 والتي عليها شـواهد     – األشمونين   –س  في مدينة هرموبولي  

  على محو اسم كيا وكتابة أسـماء أخـرى فوقـه تـدل              تدلُّ



 ١٤٩

على أن األسم الذي كُِتب بدالً  من كيا بعد محوه هـو اسـم               
 عنخ س ن بـا      –األمير مريت آتون واسم األميرة األخرى       

 هذا  َ وهما ابنتان من بنات إخناتون ونفرتيتي، وقد تم        –آتون  
بدال بالرغم مما قد يؤدي إليه من نتائج خطيـرة          المحو واإل 

أهمها أن البنتين والولد الذين أنجبتهم كيا قد أنجبهم إخنـاتون           
 .من ابنتيه مريت آتون وعنخس إن با آتون وليس من كيا

     ع في االعتقاد   ُويحذر البروفيسور هاريس من خطأ التسر
تي كانت   أو أن نفرتي   ،بأن محو اسم كيا كان نوعا من العقاب       

 .مشمئزة منها وال تقبلها، بل يفترض أن كيا قد ماتت

ومما ال شك فيه أن شخصية نفرتيتي ومركزها السـامي          
الرفيع الذي كانت تشغله لم يهتز أو يتأثر إطالقًا بعملية زواج           
إخناتون بهذه الزوجة الثانوية التي أنجب منها ابنتين وولـدا،          

ت َ بالمبررات التـي أد    ومن المؤكد أن نفرتيتي كانت مقتنعة     
 فقد أنجبت إلخناتون ست أميرات ولم تنجب        ؛إلى هذا الوضع  

  وكـان  ،وليدا ذكرا يكون له الحـق فـي وراثـة العـرش           
 من الواضح أيضا أن نفرتيتي لم تعد قادرة على اإلنجـاب،           

ـ         وتدلُّ ه نفرتيتـي    المناظر على مدى الحب الذي كانـت تكنُّ
 بالتالي على مـدى      وتدلُّ ؛رهنلبناتها في مختلف أطوار أعما    



 ١٥٠

 وفوق كل هـذا     ،حرص نفرتيتي على حقوق بناتها األميرات     
كانت تدرك بذكائها أن حقوق وقوانين المحافظة على العرش         
 الملكي فوق كل اعتبار، خصوصا في تلك الفتـرة الحرجـة           

 .من التاريخ المصري التي عاشتها

  اآلن  م بـه  من المسـلَّ  :  األشمونين –شواهد هرموبوليس   
أن كثيرا جدا من أحجار العمارنة قد نُِقلَت بعد تدمير مدينـة            

 األشمونين –آخت آتون وهدم منشآتها إلى مدينة هرموبوليس   
  وكـان الكثيـر     ، إلعادة استخدامها في بناء منشآت جديدة      –

من تلك األحجار مازال يحمل ما عليه من نقوش، وقد عثرت           
يد من أحجـار العمارنـة      بعثة المتحف البريطاني على العد    

 بعضها في الطبقة العليـا مـن الحفـائر والـبعض اآلخـر             
 في الطبقة السفلى األمر الذي يفهم معـه أن هـذه األحجـار     

 .ة في عصور متالحقةَ استخدامها أكثر من مرَقد ُأِعيد

وإلى جانب ما عِثر عليه وما يؤكد عملية المحـو التـي            
قوش لعدة مناظر متماثلـة تمثِّـل       أشرنا إليها فقد عِثر على ن     

مجموعة مكونة من ثالثة أشخاص غير مذكورة أسـماؤهم؛         
األول منهم عبارة عن ملك يضع على رأسـه تـاج حـرب             
منتفخًا مثل التاج الذي كان يلبسه إخنـاتون فـي السـنوات            



 ١٥١

    ا الشخص الثاني فهو سيدة تضع      الوسطى من فترة حكمه، أم
 ات طـراز خـاص تبـدأ       على رأسها باروكة شعر مميزة ذ     

    ا الشخص الثالث في هذا المنظر      من فوق حاجبيها مباشرة، أم
المتكرر فهو طفل صغير ذكر، ومن المؤكد أن منظر هـذا           

       ره على أنه   ُالثالثي هو منظر عائلي بحت، ومن الممكن تصو
 .منظر إلخناتون وكيا وطفلهما الذكر

 بتهمـا كيـا     النقوش أيضا على أن البنتين اللتين أنج       وتدلُّ
قد سميتا على اسم اثنتين من أخواتهما غير الشقيقات، وهمـا           

 ، "عنخس إن با آتـون الصـغرى      "و" مريت آتون الصغرى  "
وقد ذكرنا من قبل أنه بعد محو اسم كيا وإبداله فإن المعنـى             
الذي كان مقصودا هو اإليعاز بأن إخناتون قد أنجب هـاتين           

يس من زوجته كيا إمعانًـا      االبنتين من ابنتيه المذكورتين، ول    
 ومع ذلك فإن هذا المحو قد أكـد         ،في تشويه صورة إخناتون   

. لنا بصفة قاطعة نسبة البنات والولد إلى الزوجة الثانوية كيا         
 وهذا الولد الذكر كان هو ولي العهد، كمـا تشـير األسـماء             

توت عـنخ   "على تلك النقوش إلى أن هذا الولد الذكر لم يكن           
 ال ولكننا عرفنا اسمه من لوحـة مهشـمة         على أي ح  " آمون

. نفر نفـور آتـون مـري كيـا        : في الكلمة األخيرة واسمه     



 ١٥٢

نور أنوار الرب والمحبوب من أمه كيا،       : وترجمة هذا االسم  
 .أو صالح صالحي الرب والمحبوب من أمه كيا

 وهل هو اسـم     – كيا   –بقي أن نعرف معنى اسم السيدة       
 :مصري أم ال ، ثم نتابع موضوعنا

  :كيا وتكتب بالمصرية هكذا

 )١٩(. الغريبة أو األجنبية: ومعناها 

وسنناقش في فصول تالية داللة هذا االسم ويكون كشـفًا          
 .جديدا مبهرا في التاريخ الديني على اإلطالق

ا عمليات المحو واإلبدال في اسم كيـا وولـدها التـي            أم
مـة  ناقشها الباحثون المحدثون، فهي عندي لـيس فقـط جري    

 شنعاء ولكن الفاعل أيضا من المحـدثين وعلـى األرجـح           
من الذين قاموا بالحفائر أنفسهم وبإيعاز مـن هيئـة أخـرى            

 .صاحبة المصلحة في ذلك، وسيتضح ذلك مع السياق

  زيارة السيدة العجوززيارة السيدة العجوز
يجمع جمهور الباحثين في علوم المصريات وعلى رأسهم        

زيارة للمملكـة    على ترجيح    – )٢٠( سيريل ألدريد    –األستاذ  
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 البنها الملك الداعية إخناتون في مدينـة الـرب        – تي   –األم  
آخت آتون وذلك في السنة الثانية عشرة من حكـم الداعيـة،    
ولعلها بزيارتها تلك قد حملت معها أنباء عن الحالة الخطيرة          
التي صارت إليها األمور في مصر وبالذات فـي العاصـمة           

ضت َاألهالي من القمع الذي تعر     فقد زاد استياء     ؛القديمة طيبة 
له آلهتهم والكهنة يعملون في السر والعلـن علـى تقـويض            
تعاليمه، والجيش متذمر لسياساته المسـالمة فـي معالجـة          

 بعد  األمور، وربما أن الملك لم يتنبه في اللحظة الحاسمة إالَّ         
تفاقم األمور واضطراره لمجابهة األمر الواقع، وربمـا أنـه          

 إلى طيبة ليقـوم     – آي   –سل أو األمراء ربما     أرسل أحد الر  
 .بتطويق واحتواء األزمة مع كهنة آمون

ن الملكة نفرتيتي لـم توافـق       إويستطرد ألدريد بأنه يقال     
على تغيير السياسة التي كانت متبعـة قبـل ذلـك فـآثرت             
االعتزال في أحد القصور في أقصى شمال آخت آتون، وعند          

 تـوت عـنخ     –صغيرا هو   اعتزالها اصطحبت معها أميرا     
 ).سنفرد له إن شاء اهللا كتابا يصدر تباعا (–آمون 

 وعندما تناقش االستنتاجات التي عرضها ألدريـد نصـل         
إلى نتائج أخرى قد يكون لها األهمية الفاصلة فـي مجمـل            



 ١٥٤

 .األحداث

      رت من سياسـة    فقد افترض ألدريد أن الملكة نفرتيتي تذم
هذا ليس مقنعا، ونفترض أنه بعد      الملك واعتزلت جانبا ولكن     

 وأنها – كيا   –فنا على شخصية الزوجة الثانوية السيدة       َأن تعر 
قد أنجبت فعالً الولد الذكر من الملك إخناتون، فقـد انتهـى            
األمل اآلن بالنسبة لألمير توت عنخ آمون الذي كان في فترة           

  وكان قد أعلن فعالً    ،ر اسمه إلى توت عنخ آتون     سابقة قد غي  
  ألن اخناتون لم يكـن ينجـب        ؛عنه كملك مشارك في الحكم    
    ا زال السبب بوصول المولـود      من نفرتيتي سوى البنات، فلم

  فكـان الطبيعـي     – نفر نفرو آتـون مـري كيـا          –الجديد  
 أن ينحسر دور نفرتيتي وتنحـى نفسـها جانبـا، والـدليل            

 ،على صحة ما نقول هو أنها انسحبت ومعها توت عنخ آتون          
لذي كان يعتبر وليا للعهد نقول هو أنها انسـحبت ومعهـا            وا

 والذي كان يعتبر وليا للعهد قبـل ظهـور          ،توت عنخ آتون  
المولود الجديد من صلب الملك حتى وإن كان من الزوجـة           

إذن نفرتيتي لم تتذمر من سياسة الملك في معالجـة          . الثانوية
لعهـد  األمور بوجه عام بل من سياسته الجديدة في واليـة ا          



 ١٥٥

وربما تسلل إلى نفسها بعض من اإلحساس بالغيرة من السيدة          
 .كيا وولدها

 إلى آخت   – تي   –أما عن الزيارة المعلن عنها من الملكة        
آتون والمثبتة بالفعل تاريخيا فلها أيضا دالئلهـا وسنناقشـها          

 .تباعا

  عند زيارتها هـذي كانـت       – تي   –لقد الحظنا أن الملكة     
الزوجة الملكيـة العظمـى     "قابها باعتبارها   ال تزال تحتفظ بأل   

 رغم وفاة زوجها الملـك العجـوز أمنحتـب الثالـث      " للملك
 والذي من المحتمل أن تكون وفاته قبل الزيـارة          – نمروذ   –

 لزيارة آخت آتـون     – تي   – فقد جاءت الملكة     ؛بوقت قصير 
وقد اصطحبت معها كامل حاشيتها وبطانتها، وعلى رأسـهم         

ان يشغل منصب المشرف العام علـى بيتهـا         الذي ك " حويا  "
وخزانتها وحريمها من الوصيفات وعلى قصورها في طيبـة         
والفيوم، ونظرا لهذه المكانة الرفيعة التي كان يشغلها حويـا          

 ل عليه الملك إخناتون وزوجته نفرتيتي بمنحه أوسمة        فقد تفض
من أصحاب  "التي تؤهله لحمل لقب     " الياقات الذهبية "ونياشين  
وقد بنى حويا لنفسه مقبرة بالمرتفع الصخري العالي        ". الذهب

بشرق العمارنة ولكن هذه المقبرة مثلها مثل غيرها من مقابر          



 ١٥٦

ولكن ومن حسن الحظ أن حويا      . النبالء لم تستعمل للدفن أبدا    
 قد سجل على جدرانها معظم المناظر لوقائع زيـارة الملكـة           

مناظرها كـل مظـاهر      فقد سجلت المقبرة ب    ؛ للمدينة – تي   –
 .التشريف العظيم الذي قوبلت به الملكة األم

 واحتراما لذكرى زوجها المتوفى الملك أمنحتـب الثالـث         
فقد سجل له منظرا وحيدا فوق العتبة العليـا فـي الجانـب             
الداخلي لبوابة المقبرة، ولم يظهر الملـك المتـوفي فـي أي            

نظـر حفـل    منظر آخر سواء في مناظر زيارة المعبد أو م        
 وحدها ومعها األميـرة     – تي   –الغداء الذي تظهر فيه الملكة      

 التي تحمل لقب ابنة الملك وربما أنها أخـت  – باكت آتون  –
إخناتون أو أخت توت عنخ آمون، وهما جالستان في مواجهة          

 .إخناتون ونفرتيتي وبناتهما

ا المنظر الوحيد الذي يظهر فيه الملك المتوفى فقد نُِقشَ          أم
طريقة توحي بالرمزية والتعبيرية في آن واحد، حيث نـرى          ب

الملكة تي جالسة أمامه وفي مواجهته، في حين أنهـا كانـت            
ر أثناء حياته جالسة بجواره، ونرى مـع الملكـة تـي            َتصو

األميرة باكت آتون جالسة إلى جوارها، وترفع كل من الملكة          
            ا واألميرة يدها اليمنى بشكل طقسي كمـا لـو كـان تعبيـر 



 ١٥٧

عن تحية رزينة ترسالنها إلى الملك المتـوفى فـي العـالم            
هو التحية أو يتقبلها بإيماءة ضعيفة متعبةُاآلخر، بينما يرد . 

 وتدل مناظر منقوشة أيضا على جـدران مقبـرة حويـا           
ر لوالدته الملكة تي كل مراسم الحفاوة       على أن إخناتون قد وفَّ    

ارتها للمعبـد الكبيـر     والتشريف، فقد رافقها إخناتون عند زي     
معبد آتون في آخت آتون"ى المسم ." 

ضح أن الملكة تي بزيارتهـا لهـذه المنشـأة          ومن هذا يتَّ  
كانت قـد اعتنقـت     " معبد ظل رع  "وكذلك من زيارتها إلى     

الديانة اإلخناتونية التوحيدية في أواخر عمرها بينما لم يفعـل      
 .)٢١(الملك الوالد قبل وفاته 

 وتلقـي   ،األم هذه تثير عشـرات األسـئلة      وزيارة الملكة   
بظالل كثيفة حول الوضع السياسي الذي كان يسـود الـبالد           
وبالذات في طيبة، فهل كانت تحمل معها رسالة من المجمـع       
 الكهنوتي آلمون في طيبة أم أنها أتت لتتفاوض مـع ابنهـا            
فيما سيحدث في المستقبل وما يديره الكهنـة تجـاه الملـك            

 ت لتحذره من المجهول؟وديانته أم جاء



 ١٥٨

كل هذا وارد وبالذات أن الملكة األم بقيت في مدينة ابنها           
 .ولم تعد أبدا للعاصمة القديمة طيبة



 ١٥٩

   البردية  البردية ––أخطر نفي في التاريخ أخطر نفي في التاريخ 
  المفترى عليهاالمفترى عليها

نقول إن الملكة تي غادرت العاصمة طيبة بعـد وفـاة           
 ربما تحت   – نمروذ   –زوجها الملك العجوز أمنحتب الثالث      

      ـ  ضغوط من مجمع كهنة آمون مطالبين إي ط لـدى   اها بالتوس
 ابنها الملك إخناتون كي يتخلى أخيرا عـن مذهبـه الجديـد            
في التوحيد والكف عن اإلساءة إلى آلهـة آبائـه وأجـداده            
والرجوع عن تعطيل الديانة القديمة وأعمال الكهنة، وربمـا         

ابة لمطالبهم  أنهم أنذروها بعاقبة األمور في حالة عدم االستج       
 واألرجـح أنهـم     ،بل ريما أنهم أعطوها مهلة زمنية محددة      

موا لها خطة بمقتضاها أن الملك يعود إلى ديانـة آمـون            َقد 
 نقول هذا الكالم، حيث تبين أن األمـر        . أو يغادر البلد نهائيا   

لم يكن مستتبا مع الديانة الجديدة، حتى أنـه داخـل مدينـة             
  ف عن مؤامرة الغتيال الملك، قضـى        الكش َالتوحيد نفسها تم

 في آخـت آتـون، فـالمرجح       " ماحو"عليها رئيس الشرطة    
أن كهنة آمون بالطبع كانوا وراء هذه المحاولة وواضح أنهم          

 )٢٢(. وقد قضوا على هذا الدين الجديدلن يهنأ لهم بال إالَّ



 ١٦٠

روا في خطة أخرى لإلطاحة بعاهلهم      ومن المؤكد أنهم فكَّ   
لة األولى ولكن هذه المرة ال بد وأن يكـون          بعد فشل المحاو  

 الجيش هو العون في هـذه المـرة، وال سـيما أن المرتـد              
 وقد كان رئيس الجنود، ربما كـان ممـن          – حور محب    –

حامت حولهم الشبهات في عملية االغتيال الفاشلة، ولم نعـد          
 .نراه بعدها في مدينة التوحيد

  مـن الهجـوم     على العموم، المهلة انتهت، وكان ال بـد       
 . آخت آتون، الدولة داخل الدولة–على مدينة التوحيد 

 ويكون الدليل العلمي    وال نريد أن نسهب في هذا الكالم إالَّ       
 .هو السيد في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ مصر

وخير دليل علمي على صحة الوقائع ووصفها الوصـف         
       نفسه  ث عن َالدقيق هو أن نترك التاريخ المصري نفسه يتحد 

  :)٢٣(في بردية مشهورة 

 وهو عبارة عن نثر وقصيدة طويلة وكـل بيـت          : النص
 فيها يبتدئ بكلمتين يمكن ترجمتهمـا إلـى العربيـة هكـذا            

 .والمراد إثبات شيء ال يمكن تفنيده.." حقًا لقد"



 ١٦١

فلنذهب لننهب، والغسال يتنحـى     : فيقول حراس األبواب    "
      زوا أنفسهم للواقعـة،    عن حمل حمله، وصائدو الطيور قد جه

وآخرون من الدلتا يحملون الدروع، وقد ثـار القـوم حتـى            
أصحاب أهدأ الحرف كبائعي الحلـوى وصـانعي الجعـة،          

 ..وأصبح الرجل ينظر البنه نظرته إلى عدو

والرجل الفاضل يذهب بمالبس الحزن بسبب مـا حـاق          
 . وأصبح األجانب مصـريين فـي كـل مكـان         .. باألرض

 :واألصح) في الترجمةربما تكون خطأ (

 ..وأصبح المصريون أجانب في كل مكان

 )الشعر األول(

 ..واألجداد قد تنبئوا.. حقًا لقد شحب الوجه -

 ..)وبعد تلف طويل في النص نقرأ(

ملئ بالعصابات ويذهب الرجـل     ) والبالد.. (حقًا فإن    -
 .ليحرث أرضه ومعه درعه

 ).مهشم في النص: ... (حقًا فإن الخجول يقول -



 ١٦٢

ا فإن الوجه قد شحب، وحامـل القـوس أصـبح           حقً -
مستعدا، والمجرمون في كل مكان، وال يوجد رجـل         

 .من رجال األمس

 ...حقًا إن الناهبين في كل مكان -

حقًا إن النيل في وقت الفيضان، ومع ذلك ال يحـرث            -
ال نعرف ما حـدث     : أحد من أجله، وكل إنسان يقول     

 .في أنحاء البالد

ـ      - اقرات، وانقطـع الحمـل     حقًا لقد صارت النساء ع
وأصبح اإلله خنوم ال يسوي الناس بعد بسبب حالـة          

 .األرض المضطربة

حقًا لقد أصبح المعوزون اآلن يملكون أشياء جميلـة،          -
ومن كان يخطف نعليه فيما مضى أصـبح صـاحب          

 .ثروة

حقًا إن أرقاء الرجال أضحت قلوبهم في حزن وأصبح          -
 .العظماء ال يشاطرون أهليهم أفراحهم



 ١٦٣

حقًا إن القلب لثائر والوباء قد أنبت في كـل األرض            -
ولفائف المومياوات تـتكلم    .. والدم صار في كل مكان    

 .وإن لم يقترب اإلنسان منها

حقًا لقد دفن رجال عديدون في النهر، فأصبح النهـر           -
 .قبرا، وصار المكان الطاهر مجرى

أصحاب األصـل   ) قلوب(حقًا لقد أصبح الحزن يمأل       -
 ا، وأضحت كـل        الرفيع، أما الفقراء فقد امتلئوا سرور
 .فلنقص القوى من بيننا: بلدة تقول

، "جـم "حقًا لقد أصبح منظر النـاس كمنظـر طيـر            -
والقاذورات منتشرة في كل البالد، وال يوجـد امـرؤ          

 .بمالبس بيضاء في هذا الوقت

.. حقًا لقد أصبحت األرض تدور كعجلة صانع الفخار        -
عد ذلـك يـأتي بيـت       ب. (وصار اللص صاحب ثروة   

 )ممزق من القصيدة

-   ا، فهل يشرب اإلنسان منه؟ إنه        َحقًا لقد تحول النهر دم
 .اإلنسان يظمأ للماء) ألن(يعافه بوصفه آدميا 



 ١٦٤

حقًا إن البوابات والعمد والجدران قد التهمتها النيران         -
فإن حجرة قصر الملك ال تـزال باقيـة،         ) ومع ذلك (

 .وواقفة ثابتة

ـ       حقًا لقد أصبح   - رت ت سفينة الجنـوب شـاردة، ودم
 . البالد، وصار الوجه القبلي صحراء خاوية

 حقًا لقد أصبحت التماسيح في تخمة بما قـد سـلبت،            -
ليها عن طيب خاطر وحالـة الـبالد        إذ يذهب الناس    إ

ال تدوسوا هنا، ولكنهم    : ويقول القوم .. أصبحت سيئة 
يدوسون هناك كأنما هناك سمك، ألن الرجل الجبـان         

 .قلب غاية في الغباوة من الرعبين

حقًا لقد أصبح الناس قليلين، على أن من يدفن أخـاه            -
م المرتل  في األرض يرى في كل مكان، وبعد أن يتكلَّ        

 .يهرب على الفور

 حقًا لقد أصبح ابن ساللة المجد ال يعـرف، وأصـبح            -
 .ابن زوجته ابن خادمته



 ١٦٥

حقًا لقد أصبحت األرض الحمراء منتشرة فـي كـل           -
 بالد، وخربـت المنـازل، ونـزل قـوم أغـراب           ال

 .من الخارج إلى مصر

حقًــا إن الــذهب والــالزورد والفضــة واليــاقوت  -
والكرنيليان والبرونز والمرمر وتحلي جيد الجواري،      
والسيدات النبيالت يمشين في طول الـبالد، وربـات         

 .ليت عندنا بعض الشيء لنأكل: الخدور يقلن

 حالـة يرثـى لهـا إذ        أعضاء السيدات في  .. حقًا فإن  -
 .يرتدين الخرق البالية، وقلوبهن تنفطر حينما يحيين

" سسـنم "حقًا فإن صناديق األبنوس تكسر، وخشـب         -
 الثمين يقطع قطعا لألسرة،

عماالً فـي الحقـول،     ) األهرام(حقا لقد أصبح بناءو      -
والذين كانوا في سفينة اإلله أصبحوا تحت نير واحد،         

 اليوم، وإذن ماذا نصـنع      "جبيل"وال يسيح الناس إلى     
فالكهنة . للحصول على خشب األرز الالزم للممياوات     

يدفنون بمستخرجاتها، واألمراء حتـى بـالد كفتيـو         
يحنطون بزيتها، فهي ال تـرد بعـد قـط،          ) كريت(



 ١٦٦

الذي كان يستعمل في كل الحرف     .. والذهب قل والـ    
وكم يظهر لإلنسان عظيما عندما يـأتي       .. قد انتهى   
 الواحات حاملين محصـوالتهم مـن نبـات         إليه أهل 
 .وطيور

وهما من ممتلكات الوجـه     " طينة"و" إلفنتين"حقا فإن    -
القبلي أصبحتا ال توديان الضرائب بسبب الحـروب        
الداخلية، وهناك حاجة إلى الفاكهة والفحم وكل أنواع        

فما فائدة وجود بيت    .. التجارة، وكل ما ينتجه الصناع    
 مال بدون دخل؟

في أن قلب الملك يسر عندما يقف على الحقيقة،         وال شك   
فقد دخلت البالد كل مملكة أجنبيـة، وهـذا ماؤنـا وهـذه             

 !ولكن ما العمل؟ وكل شيء ينحدر إلى الدمار.. سعادتنا

حقًا لقد قضى على الفرح فلم يعد يقام، بل الحزن هو            -
 .الذي يتمشى في طول البالد ممزوجا باألسى

 مثل األحياء، ومن كـانوا      حقًا فإن األموات أصبحوا    -
مصريين أصبحوا أجانب، حقًا لقد سقط شـعر كـل          
       ـنإنسان، وأصبح ال يميز بين ابن الرفيع وبين ابن م



 ١٦٧

والجلبة لم تكن غير متوفرة فـي سـني         .. ال والد له  
 .الجلية وال نهاية للضوضاء

يا ليتني  : "صبح كل من العظيم والحقير يقول     أحقًا فقد    -
 كـان يجـب    : فال الصغار يقولـون   واألط" كنت ميتًا 
 . يجعلنا على قيد الحياةعليه أالَّ

 حقا فقـد أصـبح أوالد األمـراء يضـرب النـاس             -
  وأطفـال الشـهوة يلقـون       –بهم عـرض الحـائط      

 .على قارعة الطريق، وأصبح اإلله خنوم يئن تعبا

 قـد ألقـوا    " المكان الطـاهر  "حقا فإن الذين كانوا في       -
 .ح سر المحنطين جهراعلى قارعة الطريق، وأصب

حقًا فإن ما كان ال يزال يرى حتى األمس قـد دمـر              -
وهجرت األرض آلالمها كما يقتلع اإلنسـان الكتـان         

 ).من أصوله(

 حقا فإن الـدلتا بأجمعهـا أصـبحت غيـر محميـة             -
واالعتماد على أرض الشـمال أصـبح       ) كما كانت (
وسيقول ... طريقًا معبدا، وماذا يفعل اإلنسان؟    ) اآلن(

ولكن انظر فقد أصبح    ! لعن المكان الوعر  : الناس حقًا 



 ١٦٨

اآلن ملكًا على السواء لمن يجهلونه ولمن يعرفونـه،         
 .وأصبح األجانب مهرة في صناعات الدلتا

حقًا فإن المواطنين قـد ألقـي بهـم علـى أحجـار              -
الطواحين، وهؤالء الذين كانوا يرتدون الكتان الجميل       

 نــور النهــار والالئــي لــم يشــاهدن .. يضــربون
والالئي كن علـى أسـرة أزواجهـن،        .. قد خرجن   

وأصـبحت  .. أصبحن ينمن على مضـاجع مقضـة      
السيدات يتألمن مثل اإلماء، ومغنيات الخدور أصبحت       

.. أغانيهن إللهة الغناء أنشـودة حـزن، والقاصـون        
 .يجلسون على أحجار الطواحين

حقا فقد أصبحت الخادمات من اإلماء يوجهن ألسنتهن         -
 شئن، وعندما تتكلم سيداتهن فإن ذلك يكون ممالً         حيث

 .إلمائهن

لقـد أتلـف    : وسيقول الناس حيثما يسـمعونها    . حقًا   -
.. الفطير لمعظم األطفال، وليس هناك طعام ألجلـي       

 فما طعم هذا اليوم؟

 .. حقًا فقد أصبح الحكام جياعا وفي بؤس -



 ١٦٩

إذا عرفت أين يوجـد     : حقًا فإن الرجل األحمق يقول     -
 لقد أصـبح الصـدق كـذبا       (إني أقدم له قربانًا     اإلله ف 

 ).في األرض، والحصاد قد اغتصب كل متاعه

حقًا فإن كل قلوب الماشية تبكي والقطعان تندب حالة          -
 .البالد

حقًا لقد أصبح أبناء األمراء يضرب بهم القوم عرض          -
 الحائط، واألطفال الذين كانوا محبـوبين قـد ألقـى          

له خنوم يشـكو بسـبب   بهم على قارعة الطريق، واإل 
 .إعيائه

- ................ 

عنـد كـل    ) في كل الـبالد   (عمت الوقاحة   .. حقًا لقد  -
 الناس، والرجل يقتل أخاه من أمه فما العمل في ذلك؟

والشـوارع تحـرس،    ... حقًا لقد أصبحت الطـرق       -
 والناس يختبئون في األعشاب حتى يـأتي المسـافر         

ا عليه يسـرق،    في ظالم الليل ليسلبوا منه حمله، وم      
 .ويضرب بالعصا حتى ينقطع نفسه ثم يذبح ظلما
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وفي الحق لقد دمر ما كان مرئيا بـاألمس، وتركـت            -
األرض لمتاعبها، كما يقتلع اإلنسان منهـا الكتـان،         

ليت آخر الناس يكون قد حـل،       .. في شجى .. والفقير
ليت العالم يتخلص من الغوغـاء      ! فال حمل وال والدة   
 !وتنفض المشاحنات

وفي الحق لقد أصبح القوم يعيشون علـى الحشـائش           -
 ويشربون الماء، وقد أصـبحت الطيـور وال فاكهـة          
وال أعشاب تأكل منها، وقـد أصـبحت القـاذورات          

كمـا كـان    (تختطف من أفواه الخنازير دون أن يقال        
هذا أحسن لك مما هو لـي،       ) يقال في الزمن السالف   
 .ألن القوم صاروا جياعا

عدمت الغالل في كل مكـان، وجـرد        وفي الحق قد ان    -
 وصار كل إنسان    ،القوم من المالبس والعطر والزيت    

لم يبق شيء، وصار المخزن خلوا، وحارسـه        : يقول
قد أصبح ملقى على األرض، وإن ذلك ليس بـاألمر          
 السار لقلبي، وليت في مقـدوري أن أرفـع صـوتي           
في هذه اآلونة حتى كان يخلصني من األلم الذي أنـا           

 .فيه اآلن



 ١٧١

وفي الحق لقد سلبت كتابات قاعة المحاكمة الفـاخرة،          -
 ..وأصبح المكان السري مكشوفًا

 وفي الحق لقد أذيع سر التعاويذ السحرية، وصـارت          -
 .ال أثر لها ألن القوم قد حفظوها في أذهانهم

، ونهبـت   وفي الحق لقـد فتحـت اإلدارات العامـة         -
 .قوائمها، وصار العبيد أصحاب عبيد

وفي الحق لقد ذبح الموظفون وسلبت قوائمهم، فتعسا         -
 !لي بسبب البؤس في مثل هذا الزمن

وفي الحق لقد دمرت دفاتر كتاب الحقيبة، وأصـبحت          -
 .غالل مصر ملكًا مشاعا

 وفي الحق لقد وضـعت قـوانين قاعـة المحاكمـة            -
ا في الطرقات ويمزقها    في البهو، وصار القوم يطئونه    

 .الفقراء في األزقة

وفي الحق لقد وصل الفقير إلى مرتبة اآللهة التسعة،          -
 .جراءات بيت الثالثين قد أفشيتإو

وفي الحق لقد أصبحت قاعة العدل العظمى مكتظـة،          -
 .والفقراء يروحون ويجيئون في البيوت العظيمة



 ١٧٢

 وفي الحق لقد أصبح أوالد الحكام يلقون في الشوارع،         -
: نعم، والجاهل يقول  : ومن كان صاحب معرفة يقول    

 .ال ، فالذي ال علم له يظهر ذلك عنده حسنًا

وفي الحق أصبح أولئك الذين كانوا في المكان الطاهر          -
وصار سـر المحنطـين     . يلقون على قارعة الطريق   

 .مكشوفًا

 )الشعر الثاني (

 " حقًـا لقـد   "وكما أن الشعر األول يبتدئ كل بيـت فيـه           
ليصور لنا حقيقة معلومة قد وقعت، فإن الشعر        " ي الحق ف"أو  

ليضع أمامنا بجالء حوادث    " انظر"الثاني يبتدئ بتكرار كلمة     
 . قد حدثت في الحال أو ال يزال جاريا وقوعها

إن النار قد اشتعل لهيبها، ويندلع شررها ضـد        ! انظر -
 .أعداء البالد

لقد حدثت أمور لم تحدث منـذ زمـن بعيـد           ! انظر -
 . إذ اختطف الفقراء الملك؛ضىم

 إن الذي دفن كصقر أصبح يرقـد علـى نعـش،           ! انظر
 .وما خبأه األهرام قد أصبح خلوا



 ١٧٣

 .لقد تجاسر بعض الخوارج فحرموا البالد الملكية! انظر

لقد آل األمر إلى أن يظهر الناس العـداء للصـل           ! انظر
 .رع الذي جعل األرضين في سالم) حامي(

 رض الـذي ال يعـرف أحـد حـدوده           األ َإن سر ! انظر
 .قد أفشى، وأصبح مقر الملك رأسا على عقب في لحظة

 ُ الماء، ومن كان يصب    ُإن مصر قد أصبحت تصب    ! انظر
 وقد قبض على الرجل القـوي، وهـو        .. الماء على األرض    

 .في بؤس

 وبـذلك   ؛قد أخذت من وكرها   " كرحت  "إن الحية   ! انظر  
بلي والبحري ملوك الوجه القُُأفشي سر. 

وسـيحدث  ..  الملك خائف الحتياجـه، وال     َإن مقر ! انظر
 .االضطراب وليست هناك مقاومة

إن األرض مألى بالعصـابات، والرجـل القـوي         ! انظر
 .يغتصب التعساء متاعه

 المتعبين، ومـن لـم يكـن       " .. كرحت  "إن الحية   ! انظر
 .في مقدوره أن يصنع لنفسه تابوتًا أصبح يملك قبرا



 ١٧٤

 قـد ألقـى    ) المكـان الطـاهر     (إن أرباب المقابر    ! ظران
 بهم على قارعة الطريق، وذلك الذي لم يكن فـي مقـدوره            

 .أن يصنع لنفسه كفنًا، أصبح اآلن صاحب ثروة

 لقد حدث هذا بين الناس، فمن لم يكن قـد قدرتـه            ! انظر
 .أن يقيم حجرة، أصبح اآلن يملك فناء مسورا

...  طردوا فـي طـول األرض        إن قضاة البلد قد   ! انظر
 طردوا من بيوت الملوك 

إن العقيالت الشريفات يرقدن على الفراش الخشن،       ! انظر
واألمراء ينامون في المخزن، ومن لم يكن ميسورا له أن ينام           

 .على الجدران، أصبح صاحب سرير

إن الرجل الغنى أصبح يمضي الليل وهو ظمـآن،         ! انظر
 .ثالة أصبح يملك الجعة القويةومن كان يستجدي منه الح

إن أولئك الذين كانوا يملكون المالبس اصبحوا في        ! انظر
خرق بالية، ومن كان ال ينسج لنفسه أصبح اآلن يملك الكتان           

 .الجميل

إن الذي لم يبن قط لنفسه قاربا أصبح اآلن يملـك           ! انظر
 . ليها، ولكنها لم تعد ملكه بعدإسفنًا، وأصبح صاحبها ينظر 
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إن الذي لم يكن يملك ما يظله من حرارة الشـمس           ! رانظ
أصبح يملك ظالً ، وهؤالء الذين كانوا يملكون مـا يـأويهم            

 . أصبحوا اآلن عرضة لزعازع العاصفة

إن من كان يجهل الضرب على العود أصبح يملك         ! انظر
عودا، ومن كان ال يغني له أحد أصبح اآلن يثني على إلهـة             

 .الغناء

لذين كانوا يملكون موائد شراب من النحـاس        إن ا ! انظر
 .أصبح ال يحلو إناء واحد لفرد منهم

إن من قد نام أعزب بسبب الحاجة أصبح اآلن يجد          ! انظر
 ...السيدات

إن من كان ال يملك شيئا أصبح ذا ثروة، وأصـبح           ! انظر
 الرجل العظيم يمدحه 

إن فقراء األرض أصبحوا أغنياء، ومن كان يملك        ! انظر
 .متاعا أصبح ال شيء عنده

أصبح لهم طائفة من الخدم، ومن كان       .. إن الذين   ! انظر
 .رسوالً أصبح يرسل غيره
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 إن من كان ال يملك الخبز أصبح يملـك جرينًـا،           ! انظر
 .وما يمأل به مخزنه هو متاع غيره

إن األصلع الذي كان ال يستعمل الزيت أصبح يملك         ! انظر
 .أواني العطور الزكية

إن من كانت ال تملك صـندوقًا أصـبحت تملـك           ! انظر
صوانًا، وتلك التي كانت تشاهد وجهها في المـاء أصـبحت           

 تملك مرآة

.................. 

إن الرجل الذي يصبح سعيدا حينما يأكل طعامـه،         ! انظر
فإنه خيـر للرجـل أن يأكـل        ! أنفق مالك دون أن تغل يدك     

 طعامه، فإن اهللا يمنحه من يمدحه 

 إن من كان يجهل إلهه أصـبح يقـدم لـه قربانًـا             ! انظر
 ..من بخور آخر

إن السيدات النبيالت والسيدات العظيمات الالئـي       ! انظر
 .كن يملكن متاعا حسنًا أصبحن يقدمن أوالدهن إلى األسرة

 .إن من اتخذ سيدة زوجة أصبح والدها يحميه! انظر



 ١٧٧

.. خرق باليـة  إن أوالد رجال البالط أصبحوا في       ! انظر
 .وماشيتهم صارت متاع الناهبين

 ....إن القصابين يذبحون الماشية للفقراء ! انظر

 .إن من لم يذبح لنفسه قط أصبح اآلن يذبح ثيرانًا! انظر

 إن القصابين يذبحون اإلوز الذي يقدم لإللـه بـدالً      ! انظر
 .من الثيران

 ...السيدات .. يقدمن اإلوز .. إن الجواري ! انظر

وأطفالهن، ويلقين  .. إن السيدات الشريفات يهربن     ! انظر
 .بأطفالهن خوفًا من الموت

 إن رؤســاء الــبالد يهرولــون دون أن يكــون ! انظــر
 لهم أي عمل بسبب الحاجة

إن الذين كانوا يملكون األسرة أصـبحوا يرقـدون         ! انظر
على األرض، وذلك الذي كان ينام في األوساخ أصبح يملك          

 .اآلن سريرا

إن السيدات الشريفات قد أصبحن جائعات، ولكـن        ! انظر
 .القصابين أصبحوا في كظة متخمين من الشبع بما يعملونه



 ١٧٨

فإن الوظائف ليست في موضعها الصـحيح مثـل         ! انظر
 .القطيع المذعور الذي ال راعي له

إن الماشية تُِركَت تضل سبيلها وال إنسان يجمعهـا         ! انظر
هب ويأخذ لنفسه منهـا ويسـمها        شعثها، فكل إنسان يذ    ُويلم

 )أي يعلمها بعالمته(باسمه 

إن الرجل يذبح بجوار أخيه فيتركه وحيدا لينجـو         ! انظر
 نفسه

إن من كان يملك زوج ثيران أصبح يملك أزواجا،         ! انظر
ومن لم يكن في مقدوره أن يحصل على ثيران أصبح يملـك            

 .قطعانًا

اآلن يملك أجرانًا،   إن الذي لم يكن يملك حبة أصبح        ! انظر
ومن كان يبحث لنفسه عن صدقات من القمـح أصـبح اآلن            

 .يخرج من مخازنه ويجعلها توزع

تباعا أصبح رب عبيد، ومـن      أإن من كان ال يملك      ! انظر
 .كان من علية القوم أصبح اآلن ينفذ أوامر غيره

 انظر إن عظماء األرض أصـبحوا وال أحـد يخبـرهم           
 .ب، وكل شيء آيل للخرابعن حالة عامة الشع
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 .ال صانع يعمل، والعدو يحرم البالد حرفها! انظر

 إن من حصد المحصول ال يعـرف عنـه شـيًئا،           ! انظر
وإن الحصاد يحـرث،    ... ومن ال يحرف لنفسه يمأل مخزنه     

ولكن لم يذكَر عنه شيء، والكاتب يجلس في مكتبـه ولكنـه            
 ...يديه ال تعمالن شيًئا 

 ) والرابعالشعر الثالث(

" مدمر"بعض أبيات ناقصة وممزقة كل منها يبتدئ بكلمة         
 :وفي الفقرة التي قبل اآلخر يمكن أن تفهم ما يأتي

 الرجل الفقير يستيقظ عنـدما ينبثـق نـور النهـار            -
عليه دون أن يخافه، وإنها لخيام قد صـنعوها مثـل           

 .المتوحشين

 رسل من أجلـه   ألقد أتلف تنفيذ ما     ) : والبيت األخير ( -
 .الخدم بأمر من أسيادهم، فإنهم أصبحوا غير وجلين

اذهبـوا  : إنهم كانوا خمسة رجال، وهم يقولون     ! انظر -
ـ        ا نحـن فقـد     أنتم على الطريق الذي تعرفونـه، أم

 ...وصلنا

 )وتتبع ذلك فقرة منفردة(



 ١٨٠

ن الدلتا تبكي ومخزن الملك أصبح ملكًا مشاعا لكـل          إ -
 ذلـك   وال ضرائب تجبى للقصر كلـه، ومـع          ،فرد

فإن له قانونًا شعيرا وقمحا ودجاجا وسـمكًا، يملـك          
المنسوج األبيض والتيل الجميل والنحاس والزيـت،       

ومحفة، وكـل المحاصـيل     .. ويملك الحصير والبسط  
فإذا لم يعلن ذلك إلى اآلن في القصر فحينئذ         .. الجميلة

... 

)نتـف فـإن سـتة       ا الشعر الرابع الذي لم يبق منه إالَّ       أم 
ـ : يات التي يحتويها يبتدئ كل منها     األب ر أعـداء المقـر     دم

 ومن ذلك يستنتج أنـه يحتـوي بـال شـك           (الملكي العظيم،   
 )على األمر بمقاومتهم

   الملك بصفات مثل صاحب المـوظفين       َوقد نعت هنا مقر 
   َالمتفوقين، وصاحب القوانين العد   ة، َة، وصاحب الوظائف العد
 المشـرف  : لمـات اآلتيـة   وفي البيت األول يمكن قراءة الك     

 .يخرج بدون شرطة. على العاصمة

 )الشعر الخامس(



 ١٨١

وهـي  " تـذكر "نجد فيه ثمانية أبيات أو أكثر تبتدئ بكلمة         
 خاصة بعبادة اآللهة وكيف كانـت تعبـد فـي مـا مضـى              

 وكل ما يمكن أن يقـال       ،وما سيئول إليه أمرها في المستقبل     
 .ذكر كذلك إلههعن البيت األول أنه يذكر فردا في ألم، وي

 كيـف يضـمخ البخـور، والمـاء يقـدم          ! ... تذكر -
 .بريق في فلق الصبحإمن 

وز والبط  وز سمينة، ويقرب اإل   كيف تجلب اإل  ! تذكر -
 .والقرابين

كيف كان يمضغ النطـرون، ويجهـز الخبـز         ! تذكر -
 .األبيض في اليوم الذي يبلل فيه الرأس

كيف كانت تنصب األعـالم، وتـنقش ألـواح         ! تذكر -
ربان، وكيف كان الكهنة يطهرون المعابد، ويبيض       الق

بيت اهللا كاللبن، وكيف كان يعطـر األفـق، ويخلـد           
 .القربان من الخبز

كيف كانت ترعى األنظمة وتوزع أيام الشهر،       ! تذكر -
 .ويعزل الكهنة األشرار

 ..كيف كانت الثيران تذبح! تذكر -
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 :واألبيات الختامية الممزقة نقرأ من بين ما جاء فيها

 ...وز على النارضعت اإلو -

 يتلو ذلك فقرة طويلة فيها يخاطـب الحكـيم نفسـه أوالً            
 :ثم أشخاصا كثيرين، ولم يفهم مما حفظ إالَّ

أين يبحث هو ليسوي البشر؟ دون أن يميز الرجل         ! انظر
الخجول من الرجل األحمق وهو يجلب البرودة إلى اللهيـب،          

 قلبه شرا، وحينما    ويقال عنه إنه راعي اإلنسانية ال يحمل في       
تكون قطعانه قليلة العدد فإنه يصرف يومه في جمع بعضـها           

، وليتـه عـرف     )من الحـزن  (إلى بعض وقلوبها محمومة     
أخالقها في الجيل األول فعندئذ كان في مقدوره أن يضـرب           

َالشر     ذراعه، وكان فـي مقـدوره       َ، وكان في قدرته أن يمد  
م، فأين هو اليـوم؟     أن يقضي على بذرتهم هناك وعلى ورثته      

 هل هو بطريق الصدفة ينام؟

 إن بأسه ال يرى! انظر -

 ...إذ عندما نلقى في الحزن فإني لم أجدك، ولم أناد 

)اَوبعدها عدا مفهومة فجوات طويلة ثم يصير المتن ثاني(. 
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 إن القيادة والفطنة والصدق معك، غير أن مـا تبثـه            -
في طول الـبالد هـو الفوضـى وغوغـاء الـذين            

 .تخاصموني

 وإذا سـافر ثالثـة رجـال       .. إن الفرد يرى اآلخر   ! انظر
ن العدد األكبر   إ إذ   ؛ اثنان على طريق واحد فال يوجد منهم إالَّ      

يذبح العدد األصغر، أيوجد راٍع يحب الموت؟ ولكنك ستأمر         
فاألكاذيب تتلى عليك، والـبالد قـش ملتهـب،         .. أن تجاب 

ه األعوام ارتباك،   والناس ال يعتمدون على الشجار، وكل هذ      
فالرجل يقتل على سطح بيته حينما يكون مراقبا فـي حـدود       
منزله، ولكن إذا كان قويا فإنه ينجو نفسه ويبقى حيا والناس           
يرسلون خادما لرجل فقير فيمشي على الطريق إلـى يـرى           

 فيقف مبتئسا، ويسرق مـا عليـه       ) ثم يسرق هناك  (الفيضان  
ع منه النفس ويـذبح ظلمـا،       ثم يضرب بالعصا إلى أن ينقط     

 ..لينك تذوق بعض هذا البؤس بنفسك وعندئذ يمكنك أن تقول

 )الشعر السادس(

 ]وهو وصف للوقت السعيد الذي يحفظه المستقبل[

 ...على أنه من الخير عندما تسير المراكب جنوبا -
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.................... 

على أنه من الخيـر أن تنصـب الشـباك وتمسـك             -
 ...الطيور

...................... 

على أنه من الخير أن تشيد أيدي النـاس األهـرام،            -
 .شجارأوتحفر البرك، وتنشئ لآللهة مزارع فيها 

 على أنه مـن الخيـر أن يكـون النـاس سـكارى،              -
 .فرحى القلب.. وأن يشربوا

على أنه من الخير أن يكون السرور في أفواه القـوم،       -
 اح وحكام المراكز يقفـون وينظـرون إلـى األفـر         

 ..في بيوتهم وهم مرتدون جميل المالبس

على أنه من الخير أن تكون األسرة وثيرة، ووسادات          -
العظماء محمية بالتعاويذ، ورغبة كل إنسـان تحقـق         
بسرير مظلل خلف باب مغلق، فال يحتاج إلى النـوم          

 .في األعشاب

على أنه من الخير عندما ينشر الكتان الجميل في يوم           -
 .رأس السنة
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 ة فجوات في ورقة البردي يـأتي فقـرة ال بـد            َدوبعد ع [
أنها كانت تحتوي على جواب الملك الذي يجيب عليه الحكيم          
بعد ذلك، وفيما حفظ مـن هـذه الفقـرة يظهـر أن ذكـر               

قد جاء، وأن الشباب قد ثـار، وهـاجم مصـر           " المقترعين"
كاألجانب، ثم أراد أهل الجنوب أن يأخذوا بناصر مصر التي          

 ].خ واألختهي بمثابة األ

 وإذا كـان   .. وال يوجد أحـد يقـف لحمايتهـا         ...  -
 .أي إنسان يحارب من أجل أخته فإنه يحمي نفسه

سنكون حامين لكـم، دع القتـال       : والسود يقولون ..  -
" تمحـو "يعظم ليقهر شعب القوس، وإذا كـان فـيهم          

 .فعندئذ نعيد الكرة

 كيف يمكـن   : وقوم المتاو المصادقون لمصر يقولون     -
 ن هناك رجل يريد أن يقتل أخاه؟أن يكو

والجنود الذين نجندهم لنا أصبحوا من شعب القـوس          -
الذين أرادوا أن يدمروا المكان الذي نبعوا منه، وهـم          
يظهرون للبدو حالة البالد، غير أن كل البالد األجنبية         

 ...خائفة منهم



 ١٨٦

 ]وبعد فجوة طويلة[

 ...يقول المقترعون ...  -

 ]باقي البردية كله مهشم[

.. عندما أجاب جاللـة رب العـالمين      " إبور"وهذا ما قاله    
         القلـب، ولقـد     ُعلى أن تكون جاهالً به، فإن ذلك أمر يسـر 

عملت ما هو صالح في قلوبهم، وقد جعلـت الشـعب يحيـا             
 .بينهم، غير أنهم ال يزالون يسترون وجوههم خوفًا من الغد

-    ة رجل مسن أمام المـوت، وكـان      َواتفق أن وقف مر
ولم يفتح بعـد فـاه      ..  يزال طفالً ال إدراك له     ابنه ال 

 .. ليتكلم إليك، وقد اختطفته بموت محتوم

 علـى أن    وهناك كلمات مفردة ال تزال موجـودة تـدلُّ        [
الموضوع الذي تحت البحث كان مستمرا فـي سـرد حـال            

 ] البكاء، واقتحام مقاصير القبور وإحراق التماثيل-: البالد

  البردية الم  ُهذا هو نص   بردية إبـور  "ى  شهورة التي تُسم "
  بهولنـدا،   – اليـدن    – فـي متحـف      ٣٤٤وهي تحمل رقم    

 أدب الفراعنة   –األدب المصري القديم    "وقد اقتبسنا النص من     
 " سليم حسن–



 ١٨٧

ولكن لبحث هذا الموضوع بحثًا علميا لن نقتصر على هذا          
 من  )٢٤(بل سنقوم أيضا بمقارنة هذه الترجمة بترجمة أخرى         

 سة ونصوص دنيوية مـن مصـر القديمـة         َصوص مقد ن: "
 " كلير ال لويت– عن الترجمة الفرنسية بقلم –

   ا وهـي          ُبادئ ذي بدء نودأن نشير هنا إلى نقطة هامة جد 
 تنتمي إلى األسرة التاسعة     – بردية إيبو ور     –أن هذه البردية    

ـ    – إيبو ور    – بمعنى أن مدونها     ؛عشر ان هـذه    قد عاش إب
 موضـوعها   ُورغم ذلك يحلو لكثير من الباحثين رد      األسرة،  

إلى إحداث حصلت في الدولة الوسطى، ويزعمون كل هـذا          
 مما يشير بال شك إلى نوايا غير علمية،         ؛بال دليل علمي مقنع   

         فنـرى الـبعض مـنهم يـرد ُبل إنهم لم يقفوا عند هذا الحد 
 مضمون تلك البردية وبرديات أخـرى إلـى عهـد سـابق            

 بكثير وهو نهاية الدولة القديمة، بل يفترضون قيام         على ذلك 
ثورة بعد هذا العهد األخير وهو ما تلى عصر بناة األهـرام،            
 ويحاولون أن يقحموا مضمون البردية عليه، ومـرة ثانيـة          
بال أدنى علمية، مما يصمهم في هذا الصدد بأخس الصـفات           

تمـل  وأقذع النعوت، ووصل األمر إلى حد من الوقاحة ال يح         
 أن هذه البردية تصف     – فاليكوفسكي   –عى اليهودي   َحينما اد 



 ١٨٨

رحلة خروج اليهود من مصر مع النبي موسى، رغم عـدم           
ولكننـا  . تشابه أي لفظة من تلك الوثيقة مع أحداث الخروج        

توخيا للحقيقة العلمية لن يصدنا عن مرادنـا أي مـن تلـك             
 ديـة وبتقـديم    المزاعم غير العلمية، بل إننا ببحثنا لهذه البر       

 .كل ما هو علمي وموضوعي سنكشف عن سوء نيتهم

" اليدن" ضمن كنوز متحف     ٣٤٤وهذه الوثيقة تحمل رقم     
، وقد ضـاع أولهـا      "ورقة اليدن " وتُعرف باسم    ،في هولندا 

 وهِشم أخرها، وبها فجوات كثيرة في وسطها كمـا الحظنـا           
يد في النص، ومواضع هذا التهشيم تشير بكل وضوح إلى ال         

 الخفية التي لعبت دورها الخبيـث فـي محاولـة القضـاء            
  ا كان موضوع البردية ليس من الخطـورة        على الحقيقة، ولم

 بمكان بالنسبة لألزمنة الفرعونية التـي تلـت هـذا العهـد،            
 أن يكون هذا التهشيم قد حدث في عصور الحقة          فال يبقى إالَّ  

ثـة ممـن    للعصور الفرعونية، بل قد يشير ذلك إلى يد حدي        
 ورغم هذا التهشيم فإن موضوع البرديـة        ،تعاملوا مع الوثيقة  

      دعى من قبل العلماء    َواضح وضوح الشمس على عكس ما ي
 المحدثين من أنهـا بوضـعها الحـالي يصـعب االهتـداء            
إلى موضوعها، بل وصموها بأنها ورقة تعليمية، وبقي الحال         



 ١٨٩

لدنماركي في عام   األثري ا " لنجة"كذلك إلى أن طالعنا األستاذ      
 م بمقال يريد به أن يكشف عن موضـوعها الحقيقـي           ١٩٠٣

 إذ قال بأنهـا تنبـؤات       – من وجهة نظره الشخصية طبعا       –
ألم تالحظ مقـدار    ! حكيم مصري، باهللا عليك عزيزي القارئ     

           د َبعد هذه الوثيقة، حتى بحالتها الراهنة عن أن تكـون مجـر
 .فها آخرونصنَّوال حتى مرثية كما وصفها و! تنبؤات؟

  ومضمون البردية  يشير بكـل وضـوح إلـى حالـة             -
من الفوضى ناجمة عن نزاع بين فريقين، أحـدهما الملـك           

تباعه، واآلخر هو نوع من المعارضة الشديدة القوية التـي       أو
 ، )شـعب القـوس   (البد وأن يكون الجيش نفسه مشاركًا فيه        

 الملـك،   قمعها بسهولة لو أن الجـيش فـي صـف            َ لتم وإالَّ
 ال وهـو خطـف    أوقد أسفرت تلك األحداث عن حدث جلل،        

أو اختفاء الملك نفسه، وتدمير المقر الملكـي والمؤسسـات          
        تهشيم  َالملكية والدينية التي كانت في مدينة معينة، وبالطبع تم 

 اسم الملك في البردية األصلية والموضع الذي كـان يشـير           
 .إلى اسم المدينة

 البردية أنه يميل إلـى مـؤازرة         والمالحظ على كاتب   -
الملك وصحبه، رغم تفوق الجانب اآلخر، ويتعاطف معه لما         
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 يتوافر لهذا الفريق من أخالقيات ومبادئ، بـل إنـه يتمنـى            
 .                       ".ونةلو عاش في تلك اآل

وليت في مقدوري أن أرفع صوتي في هذه اآلونة حتـى           
، كما توثقه عبارات    "فيه اآلن كان يخلصني من األلم الذي أنا       

 .الكاتب نفسه

وهمـا مـن    " (إلفنتين وطيبـة  "فإن  " ولننظر إلى قوله     -
أصبحتا ال توديان الضرائب بسـبب      ) ممتلكات الوجه القبلي  

 ، أال يشير هـذا القـول بكـل الوضـوح           "الحروب الداخلية 
إلى أن ذلك الحدث إنما حصل في حكم الملك إخناتون، حينما           

 ته ودعوته في آخت آتـون ممـا دعـا الكهنـة            اعتزل بدول 
إلى إثارة الشعب ضده، والطبيعي أن يحث الكهنـة الشـعب           
على العصيان الجماعي بل ويقنعوهم بعدم التعاون أو دفـع          

 .الضرائب

ا القول وأم " :      عندما يقف   ُوال شك في أن قلب الملك يسر 
ا ، التي دخلت كل مملكة أجنبية، وهـذ       )الماعت(على الحقيقة   

أليست الحقيقة هذه هي صـلب دعـوة        "ماؤنا وهذه سعادتنا    
أال يدل  ". المعت"وهو العائش في    " المعت"الملك التي أسماها    
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هذا القول على أن دعوته كانت قد انتشرت في خارج مصر           
 .انتشارا كبيرا

 حقًا فـإن األمـوات أصـبحوا مثـل األحيـاء،           "والقول  
 ليسـت هـذه إشـارة      أ"ومن كانوا مصريين أصبحوا أجانب      

 تباعه أجبـروا علـى أن يغـادروا الـبالد          أإلى أن الملك و   
في أعقاب هذه األزمة؟ ألنهم لم يعد يعترفُ بهم كمـواطنين           

 .مصريين بعد خسارتهم في هذه المواجهة

ال نجد فيـه،    " تذكر"وفي المقطع من البردية التي يبدأ ب        
 ونـوع   في حقيقة األمر، سوى وصف للعبادة اإلخناتونيـة،       

   م لإلله آتون من إوز وبـط وخبـز         َاألضاحي التي كانت تقد
".. لخ، وانظر إلى هذه الفقرة في وصـف الملـك         إ.. وزهور

" ويقال عنه إنه راعي اإلنسانية وال يحمل فـي قلبـه شـرا            
صاحب الموظفين المتفوقين وصاحب القوانين     : وصفات مثل 

َالعد   معـالم  ة، إشـارة واضـحة ال     َة، وصاحب الوظائف العد 
 .إلى الملك والداعية إخناتون

 ولمزيد مـن التوضـيح لمحتويـات الوثيقـة نعـرض           
 :لها في النقاط التالية



 ١٩٢

 الحزب الذي وقع الهجوم عليه هو الملكية وعلى رأسها          -
الملك والبيت الملكي واألمراء والسيدات والحـريم وكهنـة         

ـ . الديانة وجميع دواوين الحكومـة وموظفيهـا       ا السـود   أم
سنكون حامين لكم، دع القتال يعظم ليقهـر شـعب          " ولونفيق

كيف يمكـن   " صدقاء مصر فيقولون  أ" متاو"ا آل   ، وأم "القوس
 ".أن يكون هناك رجل يريد أن يقتل أخاه

صائدو الطيور وهم حاملو األقـواس      :  الحزب المهاجم  -
والنبال وما تواجد من سالح، آخرون مـن الـدلتا يحملـون            

لتي تعمل فـي النـور وفـي الظـل،          الدروع، والعصابات ا  
والمجرمون والناهبون والخوارج وكلهم كان يحارب وكأنـه        

رسل من أجله الخدم بأمر     ألقد أتلف تنفيذ ما     . يحارب أجانب 
من أسيادهم، فإنهم أصبحوا غير خائفين والمقترعين جـاءوا         
والشباب ثار، حتى أصحاب أهدأ الحرف كبـائعي الحلـوى          

 .والجعة

فقد بدأت بإشعال النار في المدينة      : ركة نفسها ا عن المع  أم
، والبوابـات والعمـد     "إن النار قد اشتعل لهيبها عاليا     "كلها؛  

والجدران قد التهمتها النيران، وهجم المهاجمون فصار الـدم         
في كل مكان، ومن كان يهرب من النار ال يجد لـه مهربـا              



 ١٩٣

 سوى أن يرمي بنفسه فـي النهـر، والنهـر لـيس بعيـدا              
 – آخـت آتـون      –بل على بعد خطوات في شرقي المدينة        

وخربت المنازل والتدمير اقتلع األسرة الملكية من الجـذور         
كما يقتلع نبات الكتان فال يبقى منه أي أثـر فـي التربـة،              

لقي بهـم علـى قارعـة       أواألطفال الذين كانوا محبوبين قد      
  ت الوقاحة عند كل النـاس، فلـم يعـودوا          الطريق، وقد عم

يوقرون الملك وعائلته، وذُِبح الموظفون وسـلبت قـوائمهم،         
 واستبيحت حرمة المعابد وتجاسـر الجهـالء علـى اإللـه،           

، وهذا دليـل    "إذا عرفت أين يوجد اإلله فإني أقدم له قربانًا        "
قطعي الداللة على أن الديانة المعنية هنا هي ديانة إخنـاتون           

 آتـون الـذي لـيس       واإلله المعني هنا هو اإلله       ،التوحيدية
له صور أو تماثيل، وارتفـع البكـاء والعويـل واقتحمـت            

 .المقاصير وأحرقت التماثيل

 وكل هذا قد حدث بسبب ظهور عبادة جديدة توحيدية،          -
وعزل الكهنة القدامى األشرار، وساوى الملك بين كل الناس،         

 ألنـه راعـي     ؛وزرع في قلوبهم الحب ونزع منهم الحقـد       
ل في قلبه شرا، والقيادة الحكيمة والفطنـة        اإلنسانية وال يحم  

 مع هذا الملك، الذي يـالم مـن كاتـب           – معت   –والصدق  



 ١٩٤

  أن يقضـي    – أي الملـك     –وكان فـي مقـدوره      : "البردية
 في فتـرة سـابقة ولكنـه       " على بذرتهم هنا وعلى ورثتهم      

لم يفعل ألنه المؤمن بالسالم والداعي لـه، ونابـذ الحـرب            
لى السالم العالمي والسالم الدائم والسالم      والقتل، أول داعية إ   

 ذلـك هـو الملـك       –الحق في تاريخ البشرية على اإلطالق       
 .إخناتون
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  القراءة الصحيحة للتاريخالقراءة الصحيحة للتاريخ
 – بردية إيبو ور     –وضح من نص البردية المفترى عليها       

 أنه في موسم الربيع من العام السابع عشـر علـى األكثـر             
 ، وبعد زيـارة الملكـة األم       من حكم الملك والداعية إخناتون    

 لمدينة التوحيد آخت آتون، والتي قلنا إنها غـادرت          – تي   –
 في العام الثـاني عشـر علـى         – طيبة   –العاصمة القديمة   

 –األرجح وبعد وفاة زوجها الملك العجوز أمنحتب الثالـث          
 : قد حدثت حوادث جسام بعدها بأربع سنوات–النمروذ

 فيما يبدو بنـاء     – طيبة   – فقد غادرت الملكة وحاشيتها      -
 حـور م    –على طلب الكهنة ويعاونهم الجيش وقائده المرتد        

 ، وهي تحمل الرسـالة شـديدة اللهجـة         )حور محب (حاب  
إلى الفرعون إخناتون الذي صبأ بعبادتهم ودعا إلـى ديـن           

 من سير األحداث المنطقي     ُجديد، مؤدى تلك الرسالة كما يفهم     
 دعا إليه من الخروج على عبـادة        أن يراجع الملك نفسه فيما    

آلهة اآلباء واألجداد، وأن يراجع نفسه مرة ثانية سياسيا حيث          
 نه أقام دولة دينية تدعو إلى السالم داخـل دولـة سياسـية             إ

في مصر كانت تعيش على الغزو، وشطر الشعب شـطرين          
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ى في نظرهم طبعا إلى إضعاف      َ مما أد  ؛في داخل البلد الواحد   
 .يا وخارجياالدولة داخل

  وربما أن هؤالء الكهنة وقائـد الجـيش قـد أرسـلوا             -
 – تي   –إلى آخت آتون أول إنذار تهديدي، ال سيما أن الملكة           

 لم تستطع أن تقنع ابنها بالعدول عـن خطـه الجديـد، بـل              
 على العكس من ذلك اعتنقت هي األخرى ديانته كما رأينـا           

      ت في معابد مدينة    في وصف مراسم االحتفال الدينية التي تم
التوحيد عقب دخولها المدينة، فلم يتلقوا ردا علـى إنـذارهم           

ص مـن هـذه      مما جعلهم يضعون الخطط الجادة للتخلُّ      ؛هذا
الدويلة الفتية، والغريبة بالنسبة لهم فـي مكانهـا وزمانهـا           

 .وتعاليمها

 بعد دراسة الخطة وتعبئة وتجنيد الجنود والمتطـوعين         -
 زحفت القوات من طيبة بـرا وبحـرا        : حانت ساعة الصفر  

     لقدم كافر      َإلى أن وصلت حدود المدينة المقد حسمسة التي ال ي
ة ليسـت   َ هذا الحصار لمد   َامتد.. أن تطأها وحاصرت المدينة   

بالقصيرة دارت فيها مداوالت ومحاوالت لفك هذا الحصار،        
 يع ل إلى نتيجة مرضية لكال الطرفين، ونستط      ومحاولة التوص

     سة في تلك اآلونة فالكل يتجه      َأن نتخيل حياة هذه المدينة المقد
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إلى اهللا الواحد األحد بالدعاء أن يفرج هـذه الغمـة ويهـزم             
األحزاب الذين وقفوا بباب المدينة وكلهم غل وحقد وكراهية         
 لمن بداخلها، بينما معابد المدينة تـزار ليـل نهـار تعلـو             

لتي يكتبها الملك ونبـي الديانـة    منها االبتهاالت والترنيمات ا   
            َبنفسه تتصاعد إلى عنان السماء راجـين مـن اهللا أن يشـد 

مـا  أزرهم ويفك حصارهم ويدحر قوات البغي والكفـر، وكلَّ        
 .ما استشاط المعتدون الوثنيونعلت الموسيقى واالبتهاالت، كلَّ

ا لم يستجب دعاة اهللا الواحد لنداء القوات المحاصـرة          فلم
امر في موسم الفيضان في السنة السابعة عشـر         صدرت األو 

 :من حكم الملك على األرجح

ردم! 

 فاشتعلت النيران في القصـر      ؛فأضرموا النار في المدينة   
الملكي والمنشآت الملكية وكل منشآت المدينة بسرعة ال سيما         
أن هذه المنشآت كلها كانت من الطـوب اللـبن، وكميـات            

تباتها وأبوابهـا سـاعدت     الخشب المستخدمة في عرشها وع    
على سرعة انتشار النيران هنا وهناك، وزاد النار اشـتعاالً          

 .وانتشارا حرارة الشمس الصيفية في هذا الموسم من السنة
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-      الناس من البيـوت     َ فتعالى الصراخ من كل مكان وفر 
 هربا من النـار، واصـطف صـيادو العصـافير فـأعملوا            

نبال والسهام فسالت الدماء في     في الهاربين من النار ضربا بال     
 . كل مكان، فالذ الفارون صوب النهـر فصـيدوا بالسـهام          

إن مدينة الرب تسـلب     ! على الفور فصار النهر دما، انظروا     
والبالد باتت مقفرة، وأخذت يد السلب والنهـب تعمـل فـي            
المدينة، فسلبت ونهبت قصور الملك وقصور الحاشية ورجال        

ناتها، ومكـان   َالكبرى قد سِلبت مدو   الدولة ودار المحفوظات    
 جـرد مـن محتوياتـه، واختفـت         – الملك   ُ مقر –األسرار  

السجالت ودفاتر الموظفين وخزين المدينة مـن الحبـوب،          
 .وعطِّل القانون، والموت ال ينحسر

- وتم َ    ؛ة تسع سـاعات كاملـة     َ حصار القصر الملكي لمد 
ي جنح الظالم تسـلل     إلرغام الملك على االستسالم، ولكن وف     

الملك إلى النهر ودارت معركة غير متكافئة مع قائد الجـيش           
  لتكون النتيجـة أن ألقـى الملـك بنفسـه           – حور محب    –

في دوامات المياه في نهر النيل واختفى، ربمـا كـان ذلـك             
 .مدعاة للبعض أن ظنوا أن الملك قد اختطف
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ـ            ر لقد انحدر الناس إلى أسفل سافلين حتى أن عـددا غي
محدود من الناس الفقراء الذين فقدوا رشدهم اختطفوا الملـك          

          سـون  َوحرموا الناس الملكية، لقـد اسـتبعد السـادة المقـد 
في المكان الطاهر آخت آتون إلى بعيد واآلخرون اسـتولوا          

 .على الخزانة، وأصبح كل شيء خرابا

تباع أوسواء أكان اختفاء الملك بفعل فاعل مختطف أو أن          
اسه قد اختفوا به من المكان، فإن النتيجة المحزنة         الملك وحر 

 .هي خراب مدينة الرب ودولته

  ترنيمات ودموعترنيمات ودموع
نقول في غضون األزمة والمدينة الدولة محاصرة حصارا        

       ا لم يكن هناك مخرج منها سوى التوجه إلى اهللا بالـدعاء     تام
 ليدحر الغزاة والمشعلين للفتنـة والثـائرين علـى ملـيكهم،           

ما أن تعاليم الملك والداعية برنامجهـا الـرئيس هـو           وال سي 
 .السالم وإفشاء السالم ونبذ العنف

ومما ال شك فيه  أن هذا الموقف العصيب قد ألهم الملـك             
       شـغاف القلـوب     ُإلنشاد ترنيمات جديـدة حماسـية تمـس  

من المؤمنين به من حوله، فإذا كان نشـيد الملـك الكبيـر             
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نيته، فإن الموقف اآلن يحتـاج      والصغير في تنزيه اهللا ووحدا    
 إلى أكثر من ذلك، أال وهو طلب النجدة من الواحـد األحـد             

 .بأن ينقذهم

وإذا كان الباحثون في الديانة اإلخناتونية قد أثبتوا بالفعـل          
تشابها يصل إلى حد التطابق بين نشيد إخناتون الكبير وبـين           

ـ        أالمزمور المائة و    جل ربع من مزاميـر النبـي داود والمس
في كتاب العهد القديم من التوراة، فإننا هنا وفي هذا المقـام            
 وهذه اللحظة الحاسمة من تاريخ دولـة العمارنـة ال نجـد            

ـ               ا ممـا عبر عـن هـذا الموقـف خيـرر لها ترجمة تعب 
لدرجـة  . به في مزامير أخرى كثيرة من مزامير داود نفسها        

تون نفسـه،  نقول معها إن معظم المزامير هي من تأليف إخنا     
 ولكي نؤسس لهـذا الفـرض دعونـا نبحـث مثـاالً حيـا              
من المزامير الكثيرة التي تصور لنا هذا الموقف في مدينـة           

 :آخت آتون أثناء الحصار

الـرب راٍع فـال يعـوزني       : "المزمور الثالث والعشرون  
. إلى مياه الراحة يـوردني    . في مراٍع خضر يربضني   . شيء

أيضـا إذا   . البر من أجل اسـمه    يهديني إلى سبل    . يرد نفسي 
. سرت في وادي ظل الموت ال أخاف شرا ألنك أنت معـي           
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ترتب قدامي مائـدة تجـاه      . عصاك وعكازك هما يعزيانني   
إنمـا خيـر    . كأسي ريـا  . مسحت بالدهن رأسي  . مضايقي

 سكن فـي بيـت الـرب       أورحمة يتبعانني كل أيام حياتي و     
 .)٢٥(. " إلى مدى األيام

مزمور ليس فيه اللهجة الصريحة التي تتفق       فإذا كان هذا ال   
مع الموقف الذي نحن بصدده، فال شك أن موضـوع هـذا            
المزمور قد سبق هذا الموقف، ولكنا نشير هنا إلـى الجملـة            

 والتي تذكر أمنية مؤلفه بسكن مدينـة الـرب          ،األخيرة منه 
إلى مدى األيـام، وقـد      ) ربما المقصود بها هنا آخت آتون     (

 الصورة والحديث عن مدينة الرب قد يـرد         يقول قائل، هذه  
عند شعراء دينيين كثيرين فهل نرجع كل هذه المؤلفات إلـى           

خناتون؟ بالطبع ال، هذه اإلشارة إلى مدينة الرب في فتـرة،           إ
سيتلوها كالم جديد في مزامير أخرى عن مدينـة محصـنة،          
ولم يعد مصطلح مدينة الرب ليتفق مع الواقع، وهنا سنشـير           

ـ  َخناتون بعد ذلك، بعدما استقر    إحينه في حياة    إليه في    م  وتعلَّ
  من  ؛ن مدينته في مكان آخر خارج مصر      من المواقف وحص 

 وقبل أن نعـرض     ،هنا كانت أهمية المزمور الذي بين أيدينا      
لمزمور آخر نستلهم فيه روح اللحظة العصـبية فـي حيـاة            
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 أن أعرض لمزمور عجيب هـو       ُخناتون أثناء الحصار، أود   إ
 والذي وردت فيه هذه الفقـرة، فلنقرأهـا         ،لمزمور الثمانون ا

 :مرات ومرات

 *  طردت أممـا وغرسـتها     ٩* كرمة من مصر نقلْتَ    ٨"
 غطى  ١١*  هيأت قدامها فأصلت أصولها فمألت األرض      ١٠

ت قضبانها إلى البحر    َ مد ١٢*الجبال ظلها وأغصانها أرز اهللا    
فيقطفها كـل    فلماذا هدمت جدرانها     ١٣*وإلى النهر فروعها  
 *  يفســدها الخنزيــر مــن الــوعر١٤*عــابري طريــق

، الحظ أن أصل الكرمـة التـي        " ويرعاها وحش البرية   ١٥
  )٢٦(!!! م عنها المزمور من مصريتكلَّ

والمزمور التالي يصـف األزمـة الحقيقيـة والموقـف          
 :العصيب

 أنقذني يارب من أهل الشر، من رجل الظلم أحفظني          ١" 
 بشرور في قلوبهم، اليوم كلـه يجتمعـون         رون الذين يتفكَّ  ٢

. وا ألسنتهم كحية حمة األفعوان تحـت شـفاههم         سنُّ ٣للقتال،
 احفظني يارب من يدي الشرير، من رجـل الظلـم           ٤.ساله

ـ    أ   أخفـى   ٥روا فـي تعثيـر خطـواتي،      نقذني، الـذين تفكَّ
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    وا شبكة بجانـب الطريـق،      ُلي المستكبرون فخًا وحباالً، مد
 .وضعوا لي أشراكًا

 قلت للرب أنت إلهـي، أصـغ يـارب إلـى صـوت              ٦
يارب السيد قوة خالصي، ظللت رأسي في يوم         ٧عاتي  ُتضر 

 ال تعط يارب شهوات الشرير، ال تنجح مقاصـده،          ٨القتال،  
ا رءوس المحيطين بي فشقاء شـفاههم        أم ٩. ساله. يترفعون
  ليسقط علـيهم جمـر، ليسـقطوا فـي النـار            ١٠. يغطيهم

  رجـل لسـان ال يثبـت        ١١. ومـون وفي غمرات فـال يق    
 . في األرض، رجـل الظلـم يصـيده الشـر إلـى هالكـه             

 قد علمت أن الرب يجري حكما للمساكين وحقًا للبائسين          ١٢
 المستقيمون يجلسـون   .  إنما الصديقون يحمدون اسمك    ١٣٠

  )٢٧(" في حضرتك

    ُومزامير أخرى كثيرة، وقد يحتج على ذلك بأن هذه     ٌ محتج 
 : خنـاتون، ونحـن نقـول     إعها داود وليس    النصوص قد صن  

إن الصورة التي صور بها داود في التاريخ الديني وهو ذلك           
الرجل الخرافي الذي يقتل الجبارين وعلى رأسهم العمـالق         
الفلسطيني جوليات ال تنطبق وال واحد في المائة مع الصورة          
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ا التي تصورها المزامير، بل إن المزامير التي تصوره مختبئً        
 .في مغارة ليس لها أي سياق منطقي مع حياة داود الحقيقية

ى هذه األناشيد بصـفته مغنيـا       نحن ال ننكر أن داود غنَّ     
ب أن يكون مؤلفها منفعالً حقيقيـا        ولكن تأليفها يتطلَّ   ،ومبتهالً

بما يكتب وفي موقف يستدعي هذا االنفعال وتلك العاطفـة،          
لى هذا، حتـى المواقـف    وحياة داود ال تعطينا ضوءا يشير إ      

 التي حِشر فيها بعـض المزاميـر للداللـة علـى نسـبتها             
له في سفر صموئيل ال تعطينا بالضرورة دليالً على صـحة           

 .ما يقولون

 ١٠٤بقي أن نقول إن تشابه النشيد الكبير مع المزمـور           
واألناشيد التي دللنا على ضـعف نسـبة تأليفهـا إلـى داود             

بضوء على حياة إخنـاتون     : لنا أوالً وغيرها كثير، إنما تلقي     
ا ،ر حياته مع الوحدانية والنبوة    ُوتطووبـنفس القـدر    :  وثاني

توضح لنا الصلة الوثيقة بين داود وإخناتون ليس فقط كأنبياء          
 وهذا لـيس عيبـا فرسـاالت        ،وإنما أيضا كواحد من النسل    

 األنبياء متشابهة كثيرا فـي المضـمون لدرجـة التطـابق           
.  على المصدر الواحد وهو اهللا     ب األحيان، وهذا يدلُّ   في أغل 
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ى وأنشد اآلخر، فهـذا     فما بالنا لو استدعى واحد منهم ما غنَّ       
 .ليس عارا وال فضيحة

 رت المزامير بحق عن المواقف الحرجة في حيـاة         وقد عب
    ولهـذا   ؛رت عـن حيـاة داود     الداعية إخناتون أكثر مما عب 
 هذا رغـم أن بعضـها      . يضاحاستدعيناها هنا لمزيد من اإل    

 أو فقــرات أو صــور أو أســماء منهــا عــدلت لتتوافــق 
 . فالمزامير إخناتونية؛مع المعطيات الجديدة عند داود

  إخناتون لم يمت في تل العمارنةإخناتون لم يمت في تل العمارنة
  الباحثون في تاريخ العمارنة علـى أنـه ال توجـد            ُيجِمع

  على وفاة أو دفن إخناتون فـي أي مكـان           أي عالمات تدلُّ  
كانت السحب العاصفة   : "في مصر؛ فيقول سير آالن جاردنر     

تتجمع منذ وقت ال بأس به حول شخص المصـلح السـيئ            
الحظ، ولسنا نعرف علـى وجـه التحقيـق كيـف انتهـت             

  .)٢٨(مغامرته

 واستطاع بندلبري أن يستخرج مـن األرض أجـزاء         ... 
 من صندوق األحشاء المرمـري إلخنـاتون، وهـو يقـرر           
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 ألنه لم تكن تلطخه بقايا المـادة        ؛أنه لم يستخدم  في صراحة   
 .الراتنجية السوداء التي نراها في المقابر الملكية األخرى

بأن النهايـة غيـر واضـحة       : كما يقرر إريك هورنونج   
 المعالم ولم يعلَم عن تاريخ موتـه أو مكـان دفنـه الفعلـي              

ن  أل ؛ أنه مات في وقت ما في مكان مـا         أي شيء، اللهم إالَّ   
  .)٣٠( ، وكذلك يقرر ألدريد )٢٩(سنة الحياة تقول الكل يموت 

  على موتـه    وباستثناء ذلك فلم يعثَر على دليل واحد يدلُّ       
 أو دفنه في مصر ال هو وال أحد مـن رجالـه المعـروفين              
لنا في التاريخ ولم يعثر أيضا على مومياء أمه وال زوجتيـه            

ته الطفلة التي ماتت ودِفنَـت       ابن وال أحد من أسرته، اللهم إالَّ     
  .)٣١(في مقابر العمارنة األميرة ماكت آتون 

.. ومن هنا فإننا نجزم بأن الملك مازال حيا في مكان ما            
 !فلنتابع

كانت نتيجة الحصار الذي ضربه الكهنة وحـور محـب          
شعال النار فيها أن مـات      إعلى مدينة التوحيد آخت آتون، و     

 يقانهم للريح، واختفـى الملـك      من مات وأعطى اآلخرون س    
في ظروف غامضة هو وأسرته، ربما علـى عجلتـه التـي      
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بوا ذلك  تباعه كانوا قد رتَّ   أها زوج من الخيول، وربما أن       ُيجر
 .بعملية اختطاف وهمية للملك من قبل الفقراء

 فسواء كان الهروب بالعجلة الملكية أو بسـفينته النيليـة          
 أي فـي االتجـاه      ؛اه الشـمال   طريقه هاربا في اتج    فقد شقَّ 

 .العكسي ألعدائه القادمين من الجنوب من طيبة

      عـت فلـول الهـاربين      بعد أيام طالت أو قصـرت، تجم 
 . عين شمس الحالية– أون –في العاصمة الشمالية أونوريس 

دون في مدينة أون التي هي الملجأ والمـالذ          تجمع الموح
تباعـه  لي للملـك وأل   الذي آووا إليه لدراسة الوضع المستقب     

 .نقاذورسم خطة ربما يكون فيها اإل

ا عن القوات الغاشمة التي كانـت تتعقـبهم، فمازالـت           أم 
 .لهم بالمرصاد

  قربان إلى اهللا بأمر من اهللاقربان إلى اهللا بأمر من اهللا
وسط هذه المعمعة والتي وِضعت فيها الديانة الجديدة وإله         

      بـالقطع كثيـر    َالديانة الجديدة على كفة الميزان، حيث ارتد   
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  ؛ا رأوا تقاعس إلـه الديانـة عـن نصـرتهم          من األتباع لم  
 .مما شككهم في صحة الدعوة، حدث اختبار صعب

خناتون قد وِلد له ولي للعهد من الزوجة        إفنحن نعرف أن    
 نفر نفرو آتون مري كيا أو مري        – وأسماه   – كيا   –الثانوية  

، وع ن ر ع ، فيما بين السنة التاسعة أو العاشرة من حكمـه             
 ه قد ناهز في هذه اللحظـة الحقبـة الثامنـة           والذي يكون سنُّ  

 .على وجه التقريب

نا بعض كتب التاريخ بدالالت غير واضحة إلى مكان         وتدلُّ
سمفي موقع جامع أحمد بـن طولـون         – قلعة الكبش    –ى  ي 

.  ومازال هذا المكان يحمل هـذا االسـم        – )٣٢(بالقاهرة اآلن   
ابرة إلى أن هذا الموقع قد حدث       تشير هذه الكتب في إشارة ع     

ن حوادث  إفيه حادث التضحية المعروف في التوراة، وحيث        
التوراة في الحقيقة غير موثقة، من ناحيـة تحديـد األمكنـة            
واألزمنة، بل غير مقنعة في تحديد من هـو الـذبيح، أهـو             

ه مـن سـارة     ُ إبراهيم من هاجر أو إسحق ِبكْر      ُإسماعيل ِبكْر 
ا اآلن في لحظة تبـيح لنـا تسـجيل الحـدث     فإننا نجد أنفسن 

 .الحقيقي وتوثيقه بمكانه وزمانه وشخوصه 
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كان على الهاربين من آخت آتـون أن يغـادروا مصـر            
ننا نعرف أن تعداد    إراضخين لشروط القوة الغاشمة، وحيث      

سكان آخت آتون كان يتراوح ما بين الخمسين ألفًا والمائـة           
 للمقتـولين والمرتـدين     ألف، وليس لدينا اآلن عدد تقريبـي      

والشيوخ غير القادرين، لكي نحصى في النهاية عدد الـذين          
 عليهم الرحيل بدينهم إلى خارج مصـر، فقـد سـار            َفُِرض

  الملك وأهـل بيتـه      –الركب اإلخناتوني في طريقه للخارج      
 .تباعه أومن بقي من حاشيته و

في هذا الموقع الذي عيناه في مكان جـامع أحمـد بـن             
الحالي، يحدث شيء غريب وعجيـب فـي توقيـت          طولون  

   ة مع زعماء الوثنية من كهنة آمـون        َعصيب، بعد تجربة مر
 فقد طلب إله إخناتون     ؛وكتائب الجيش بقيادة القائد حور محب     

 أو رع، من الملـك أن يضـحي بابنـه ووحيـده     – آتون   –
  نفر نفرو آتون مري كيـا       - المسلوب طبعا  -ووارث عرشه 

 مغلوبـون مهزومـون    ! ما هـذا؟  .  ر ع    أو مري وع غ ن    
من الوثنية ولم ينصرهم اإلله، ومع ذلك مطلوب تقديم االبن          

 اختبـار   ؛الوحيد ووارث العرش لمائدة القرابين لهذا اإللـه       
 !! صعب
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ى ومع ذلك وإليمان الملك والداعية بإلهه بال حدود فقد وفَّ         
بالوعد، وحصل الفداء بالكبش المشهور في القصص الـديني         

 .في كل الديانات

 نفر نفرو   –ر اسم الفتى وارث العرش من       يتغي: والنتيجة
 إلى اسم عجيب هـو      –آتون مري كيا أو مري و ع ن ر ع           

 .إسماعيل

 !!وال غرابة

  :بة من مكونين فكلمة إسماعيل كلمة مصرية مركَّ

 

 : هكذا بالمصرية ُإسماع أو سماع وتُكْتَب

 
 

  .)٣٣(قربان أو األضحية ال: وتعني كما يقول المعجم

ا المكون إيل فتعني إله بالعبرية، ولكن أصـلها أقـدم           أم 
 :من ذلك
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فكلمة إيل العبرية تعود إلى الكلمة المصـرية المعروفـة          
 . والتي تعني اإلله؛"رع: "جدا

ننا ال نعرف كيف كان ينطقها الفراعنة على وجه         إوحيث  
 تعـارف  التحقيق فإننـا معتمـدون اآلن علـى مـا هـو م            

 فـالمعروف أن الكتابـات      ؛عليه في علوم اللغة المصـرية     
المصرية ال تفرق بين حرفي الالم والراء في الكتابة، فهـم           

لـألم والـراء،                         يستخدمون هذا الحرف    
متى تكون الما ومتى تكون راء، هذا يعتمد على معرفتنا بما           

جموعة اللغات السـامية    تبقى وانتهت إليه تلك الكلمات في م      
. راميـة وأكاديـة وإثيوبيـة     آمن عبرية وسامية وسريانية و    

فكلمة سالم التي تعنـي، ضـد       : ولنضرب لذلك مثاالً سريعا   
الحرب، وتستخدم ككلمة لتحيـة اآلخـرين، تكتـب هكـذا           

: وتعني أيضا                                   بالهيروغليفية
كلمة بقيت لنـا فـي السـريانية        ، ولوال أن هذه ال    )٣٤(سالم  

شالوم والعربية سالم، ما كنا استطعنا أن نجزم بأن         / والعبرية
 .هذا الحرف هو حرف الم

عموما بعد هذه المعلومة اقتربت جدا كلمة رع المصـرية         
من كلمة إيل في العبرية، بل ومن كلمة اهللا باللغة العربيـة،            



 ٢١٢

 ربيـة يخفـف    وحرف العين يختفي في العبرية ولكنه في الع       
 . على الكلمة– أل –إلى هاء بعد أن أدخلت أداة التعريف 

وتبقى تسمية المكان بقلعة أو قصر الكبش فـي القـاهرة           
ى  فالمكان مازال يسـم    ؛الحالية لآلن شاهدا على هذا الحدث     

 قلعة الكبش، وال أحد يعرف عن هذا الكـبش شـيًئا ولمـاذا             
لذي أشار على أحمد بن     ولعل المهندس القبطي ا   . هذه التسمية 

طولون بهذا المكان لبناء مسجده كان يعلم تاريخـه واختـار           
 .المكان بناء عليه

 بعد هذا الحدث العظيم أضحى إيمـان إخنـاتون بإلهـه           
ال يتزحزح وهو على استعداد ألن يضحي بكل شيء، حتـى           

 فخرج بموكبـه سـالكًا      ؛ى له بعرشه، من أجل إلهه الذي تجلَّ     
 ولكـن  .  طريق حورس في شمال سـيناء      الطريق المشهور 

 إلى أين؟



 ٢١٣

  ::هوامش الفصل الثالثهوامش الفصل الثالث
)١( Echnaton – Erik Hornung – ١٩٩٥ 

  الهيئة العامة للكتاب– مترجم – سيريل ألدريد –إخناتون 

  مترجم– جيمس بيكي –اآلثار المصرية في وادي النيل  )٢(

)٣( Echnaton – Erik Hornung – ١٩٩٥. 

)٤( Echnaton – Erik Hornung – ١٩٩٥ 

)٥( Echnaton – Erik Hornung – ١٩٩٥ 

 الهيئة العامـة    – مترجم   – أدولف إرمان    –ديانة مصر القديمة     )٦(
 .للكتاب

  – سليم حسن – أدب المصري القديم –النص مأخوذ من  )٧(

 الهيئة العامـة    – مترجم   – أدولف إرمان    –ديانة مصر القديمة     )٨(
 .للكتاب

)٩( Echnaton – Erik Hornung – ١٩٩٥ 

 الهيئة العامـة    – مترجم   – أدولف إرمان    –مة  ديانة مصر القدي   )١٠(
 .للكتاب

)١١(  Echnaton – Erik Hornung – ١٩٩٥ 
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)١٢( Die Amarna Tafeln – Knudtzon –مـة الجـزء    مقد
 فـي مكتبـة المتحـف المصـري         E ٨٦األول، ويحمل رقم    

 ).جزءان(

 . الهيئة العامة للكتاب– مترجم – سيريل ألدريد –إخناتون  )١٣(

)١٤( Die Amarna Tafeln – Knudizon –مـة الجـزء    مقد
 فـي مكتبـة المتحـف المصـري         E ٨٦األول، ويحمل رقم    

 ).جزءان(

  – ٥ ج – سليم حسن –موسوعة مصر القديمة  )١٥(

 .المرجع السابق )١٦(

 دار  – مترجم   – هورست كلينكل    –حمورابي البابلي وعصره     )١٧(
 . سورية–المنارة 

 . الدار المصرية اللبنانية– مترجم – جوليا سامسون –نفرتيتي  )١٨(

)١٩( Grosses Hakdwoerterbuch Aegyptisch – Deutsch 
-٠ Rainer Hannig – 

 . الهيئة العامة للكتاب– مترجم – سيريل الدريد –إخناتون  )٢٠(

 . الدار المصرية اللبنانية– مترجم – جوليا سامسون –نفرتيتي  )٢١(

 الهيئة العامـة    – مترجم   – أدولف إرمان    –ديانة مصر القديمة     )٢٢(
 .للكتاب

 . سليم حسن– أدب المصري القديم –خوذ عن نص البردية مأ )٢٣(
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)٢٤(  متـرجم    – كلير ال لويت     – المجلد الثاني    –سة  َنصوص مقد – 
 .دار الفكر

 . المزامير– العهد القديم –التوراة  )٢٥(

 . المزامير– العهد القديم –التوراة  )٢٦(

 . المزامير– العهد القديم –التوراة  )٢٧(

 الثانية   الطبعة – مترجم   – سير أالن جاردنر     –مصر الفراعنة    )٢٨(
 .١٩٦١ – أكسفورد –

)٢٩( Echnaton – Erik Hornung – ١٩٩٥. 

 . الهيئة العامة للكتاب– مترجم – سيريل ألدريد –إخناتون  )٣٠(

 الهيئة العامـة    – مترجم   –رمان  إ أدولف   –ديانة مصر القديمة     )٣١(
 .للكتاب

)٣٢( Aegypten – Brumner – Traut-   الطبعـة الخامسـة – 
١٩٨٢. 

)٣٣( Grosses Hakdwoerterbuch Aegyptisch – Deutsch 
– Rainer Hanning- 

)٣٤( Grosses Hakdwocrterbuch Aegyptisch – Deutsch 
– Rainer Hannig – 
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  موكب الداعية في بالد النورموكب الداعية في بالد النور
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  موكب الداعية في بالد النورموكب الداعية في بالد النور
 ا غيـر مرغـوب        ع األ وبعد تجمتباع، وقد أصبحوا جميع

 يشـحذ فـيهم الهمـة       فيهم في البالد، كان البد للداعيـة أن       
واإليمان بعد حدث القربان العظيم، وقد رأى فيه برهان ربه          

     ا وأيقن أن ال مفرا جليرهم ببالد   مغادرة البالد فبشَّ    إالَّ َواضح
 .كلها نور بعد أن رفضتهم ولفظتهم بالد الظالم

 :وهنا نترك شواهد التاريخ بنفسها تعبر عن ذلك

 مـن الحجـر الجرانيتـي       فقد اُكتُِشفَ في العريش شاهد    
األسود حِفرت عليه نصوص هيروغليفية تسجل هذا الحـدث         
الجلل، وهذا الشاهد قابع اآلن في متحف اإلسماعيلية، تحـت          

سموهذا الشـاهد علـى درجـة عاليـة          ،ى حجر العريش  م  
من األهمية وبالرغم من ذلك ال يكاد أحد يذكره، وإذا ذكروه           

 جريـا وراء تزويـر      ؛موضعهفإنما يستشهدون به في غير      
  ا بعينه حتى تنصرف األنظـار       ُجديد ألحداث تخصموضوع 

 .عنه

   لليهود " عصور في فوضى  " عن كتاب    َوقد نقلنا هذا النص
 الذي حاول أن يلوي رقبة النصوص لتصـف         )١(فليكوفسكي  
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أحداث الخروج اإلسرائيلي من مصر في عهد النبي موسـى          
     إلبعـاد الـنص     –لنـا    كما ق  –، وهي محاولة مكشوفة  

 :عن سياقه، ولنر ونتأكد

ُالنص" : َلقد مر         ُت بالبالد بلـوى عظيمـة، سـقط الشـر  
على أرضها، وثارت األرض ثورة عنيفة شـملت عاصـمة          

      ة تسعة أيام كاملـة    َالبالد، ولم يغادر أحد القصر الملكي لمد، 
وأثناء هذه األيام التسعة من جيشان األرض، كانـت هنـاك           

 غت قوتها درجة ال يستطيع معها إنسـان وال إلـه           عاصفة بل 
 .أن يرى وجوه اآلخرين

بات الطبيعة الوحشية، جمع الملـك     وفي خضم المحنة وتقلُّ   
 جيشه وأمرهم باتباعه إلى مناطق وعـدهم أنهـم سـيرون           

سنرى أبانا رع حور آختي في منطقـة        : فيها النور من جديد   
ار الظالم اقتربت   ة الليل وتحت ست   أ وفي هد  ،"باخيت المضيئة "

جحافل الغرباء من حدود البلد ثم اجتازتها، وذهب صـاحب          
  وحين قاتل جاللة الملـك     ، وزمرته "أبوبي"الجاللة لمحاربة   

 بالقرب من البحيـرة     إله الشر ، حين قاتل    "رع حر ما خيس   "
في مكان الدوامة، فإن إله الشر لم يتغلب على جاللته، ولكن           

 .لدوامةجاللته هو الذي اندفع إلى ا
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سمباخيت"ى ووصل جاللته إلى مكان ي." 

وبعد انقضاء فترة من الزمن خرج ابن الفرعون صاحب         
 باحثًا عن أبيه، وقد أخبره شهود العيان بكل         – جب   –السمو  

 والصراع الـذي خاضـه      – بات نيبيس    –ما حدث لرع في     
الملك توم، وكل من رافقوا األمير في رحلته للبحث عن أبيه           

 ا األمير نفسـه صـاحب السـمو جـب،          توا حرقًا، أم  قد ما 
فقد أصيب بحروق شديدة قبل أن يعود من رحلـة البحـث،            

 .وهو يائس من العثور على أبيه الذي لقي حتفه

ومن غبرة الصحراء في طريق يات نيبـيس وصـل          ... 
أتى أبناء أبوبي المتمردون الذين كانوا      .. الغزاة واحتلوا البالد  
وا وساروا على طريق بات نيبيس، وحلُّ     .. يعيشون في أشيرو  

على البالد مع حلول الظالم، لقد غزوا الـبالد ليحطموهـا           
وبمرور الوقت برد الجـو فـي الـبالد وجفـت        . ويدمروها

 . األرض، ولم يعرف ماذا حدث بعد ذلـك لألميـر الـتعس           
      ا العاصمة فقد   لقد دمرت البالد باإلعصار فأكلتها النيران، أم

 ".واحتلها اآلم

 والذي يستشهد   ، من حجر العريش غير المشهور     ٌذلك نص 
به في مواضع أخرى ليس لها عالقة بالمضمون األساسي له،          
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 ؛وعلينا اآلن أن نزيد ما فيه ايضاحا، دون إقحام بما ليس فيه           
 .لنثبت للعالم كله ما لم يستطيعوا إثباته بل وال يريدون

أعداء الديانـة   ه   يصف الحصار والهجوم الذي شنَّ     ُفالنص
اإلخناتونية على عاصمة الوحدانية التي دعـا إليهـا الملـك           

  َإخناتون الذي صر    ة أشكال، رع حـر     َح النص باسمه في عد
  – رع حـور آختـي       -ماخيس وأتوم، الذي يعبـد الـرب      

 . وقد وضحنا فيما سلف في تفاصيل المذهب أكثر من ذلـك          
فيس فهـو الرمـز   ل في أبوبي أو أبو  ا قوى الشر التي تتمثَّ    أم

المعروف للعدو والشر، ومع ذلك فإن كلمة أبوبي نفسها تشير       
بوضوح إلى حور محب، والذي أطلق عليه التاريخ نفسه اسم          

 .أبوبي

ا اسم الملك أتوم أو رع حر مـا خـيس فقـد وضـع               أم 
في عالمة الخرطوش، داللة على أن القصة هي قصة ملـك           

 . وليست أسطورة من أساطير اآللهة

ا تفاصيل الحدث كما هو واضـح مـن الـنص فقـد             أم
   ة طويلة وحوصر قصر الملـك      َحوصرت المدينة الدولة لمد

تسع ساعات، وخرج الملك للقاء حور محب ولكنه لم يتغلب          
عليه، بل رمى نفسه في الدوامة، التي ربما تكون دوامة الماء           
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 في البحيرة التي في القصر الملكـي وكـان قـرب النيـل             
اء في النيل أو دوامة األحـداث الشرسـة نفسـها           أو في الم  

 .واختفى، والبحث جار عنه

 ما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن االتجاه الـذي أتـت             
:  ثم كلمـة     –أشيروا  : منه قوى الشر حدد في النص بكلمتين      

بحيرة : وتعني                                 بات ن إيبس    
 بة وكانت على شكل الهاللفي معبد الكرنك بطي" موت"معبد 

  Pj – nbsوالثانية وتكتب  -

 المحفـوف  )٢(وتعني الطريق الخارج من طيبة ناحية الشمال        
من كل جانب بالنباتات الشوكية أو لعله السياج المحيط بمدينة          
آخت آتون أو ربما أنه رمز لمدى صـعوبة الموقـف أو أن             

ي تفاجئ أهـل    القوات أتت متخفية في تلك النباتات العشبية ك       
ة َالمدينة على حين غرj٣t f e. Baum  

- ا ما يدل على أنها حرب داخلية وليست حرب آلهـة           أم 
  :أو غزاة من الخارج فقد حددته كلمة العامو
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المقاتلين بالعصي أو المالكمـين باأليـدي،       : التي معناها 
  .)٣(والمقصود أنهم من الشعب والعامة 

-  صريح وهو ا   ُإذن النص الذي يسجل حدث اقتحام     ُلنص 
       ا من طرف محايد    مدينة آخت آتون، ونالحظ أنه قد سجل إم

أو على األغلب واألصح من طرف متعاطف مـع الديانـة           
 .اإلخناتونية كما وضح

- أم     بنـا إليهـا فقـد       ُا الذروة القصوى التي يصل النص 
 لت لنا في تحديد اتجاه الركب اإلخناتوني في اسم المكـان          تمثَّ

ومن خالل التعبير إلى بـالد      " باخيت"الذي اتجهوا إليه وهو     
 ).في هذه الحالة مصر(النور في مقابل بالد الظالم 

- المضـيئة التـي    " كة"أو  " باكيت"أو  " باخيت"ا كلمة   أم 
كلمة مصرية  " حجاز"في بالد النور التي هي الحجاز، وكلمة        

  أيضا والتي تكتب هكذا

 .) ٤( أو بالد النور – النور :فالمعنى المعجمي لها

 *** َوألول مر      ف َة في تاريخ الدراسات اإلسالمية نتعـر
، ويـزول   "مكـة "على أصل اسم المدينة المكرمة في القرآن        
 التي هـي  " بكة" العجب اآلن، عندما أطلق عليها القرآن اسم      
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 الـذي حـار    " بكـة "التي هي   " بكت"أو  " باكيت"أو  " باخيت"
 . قبلفيه كل الباحثين من

 إذن الركب اإلخنـاتوني الـذي ُأرِغـم علـى الخـروج            
 إلى المنفى سلك طريق حـورس الشـمالي إلـى العـريش،            
فلم تسعه األرض كلها على رحابتها، واستقبلته مكة وجبـال          

، ومكة أيضا كلمة مصـرية      "باخيت"النور، التي هي بكة أو      
 .تكتب هكذا

 
 

. سان على األرض  فهي هبة اهللا أو منحة اهللا وأعطيته لإلن       
فهذا أيضا هو المعنى    " مكربا"ومن يقول إن اسمها القديم كان       

  .)٥(نفسه هبة الرب أو هبة اهللا 

 أما لماذا هذا المكان القفر في قلـب الصـحراء فنقـول            
   ت بين قوات مصر الوثنية في ذاك الوقت        إن االتفاقية التي تم

وبين نبـي   " بحور مح "متمثِّلة في كهنة آمون وقائد الجيش       
دعوة التوحيد إبرام الفارس وخليل اهللا إخناتون كانت ال بـد           

 على أن يغادروا إلى خارج حدود المملكة المصرية         َأن تنص 



 ٢٢٤

   مصـر وجنوبهـا ثـم فلسـطين         ُبأسرها، والتي كانت تضم 
وغالبا كانت تلـك هـي      . وسورية وبالد نهرينا حتى الفرات    

 عنـد دخولهـا    " تـي  "الرسالة التي حملتها أم الملك الملكـة      
، والجزيرة العربية كانت خارج     "آخت آتون "إلى مدينة الرب    

المملكة المصرية، وسيظل الحال هكذا لهذه القبيلة على طول         
 فهم ممنوعون مـن الـدخول بـالطريق         ؛التاريخ الفرعوني 

  أن يحصـلوا    الرسمي طبعا إلى داخـل المملكـة كلهـا إالَّ         
فعل يوسف الصديق،   على صك أمان من فرعون مصر كما        

أو بطريق غير شرعي بالتخفي أو بطريق آخر هـو القـوة،       
 .وما كان ذلك ضمن برنامج السالم اإلخناتوني



 ٢٢٥

  جزيرة العرب تتكلمجزيرة العرب تتكلم
محاولة إعادة بناء الماضي في الجزيرة العربية بالصورة        
التي حدثت بها بالفعل ليست شيًئا هينًا على اإلطالق ال سيما           

 فقـد   ؛لشأن نادرة إن لم تكن معدومـة      أن المراجع في هذا ا    
سكت التاريخ هنا سكوتًا أبديا يثير الشك والريبة، وما بـين           
أيدينا من المراجع ال يسمح أن يساعدنا على إعـادة تجميـع            

 .لبنات ذلك التاريخ المعتم لتلك الحقبة

ومع ذلك فإن المحاولة تستحق ما سنبذله فيها من عنـاء،           
ظارنا المقرب لهذا الزمن ال بد      مراعين في ذلك أن يكون من     

 حتى تكون نتيجة    ؛وأن يتفق مع طبيعة الحياة والموقف آنذاك      
 هذه الدراسة قريبا للصواب، وعزاؤنا في هذه اللحظـة هـو           

 ولكنها ثرية وغنيـة     – صحيح أنها قليلة     –أن لدينا معطيات    
وموحية إلينا باألساس الذي نحتاجه، فإن بقيت فـي النهايـة           

اصيل غير واضحة فـالزمن كفيـل بإظهارهـا،         بعض التف 
شريطة أن يقوم علم البحث عن اآلثار بدوره الجاد في هـذا            

 وبالـذات دول    –المضمار، وشريطة أن تكون الدول المعنية       
 علـى اسـتعداد إلعطـاء األهميـة     –الجزيرة العربية اآلن   



 ٢٢٦

الالزمة للتنقيب عن تلك اآلثار واإلعالن عنها فور كشـفها،          
 يكونوا على استعداد لتقبل نتـائج بهـذه البحـوث      واألهم أن 

ثرية أيا كان مذاقها، وأن يولوا أبحاث التاريخ القديم نفـس     األ
 ألنه ليس بالنفط وحده     ؛األهمية التي يولونها البحث عن النفط     

 .يحيا اإلنسان

واألهم من كل هذا وذاك، ليس أن نعثر على تلك اآلثـار            
  تاريخًـا صـحيحا بنـاء       وكفى، بل نتعلم أخيرا كيف نكتب     
 وهم مغرضون في كـل      –على الكشوف، وال نترك اآلخرين    

 . يكتبون لنا تاريخنا–حال 

تاريخ الجزيرة العربية قديم وحافل، وبالذات فـي الفتـرة         
التي نحن بصددها في دراستنا هذي والتي لم يبق التاريخ لنا           

ر الهرمية   الفتات واأللغاز؛ من هذه األلغاز تلك القبو       منها إالَّ 
 وفي سـاحل    "يبرين"لهائلة في عمان وفي واحة      والهضبية  ا  

الحسا وفي جزيرة البحرين، وبلغ عددها في جزيرة البحرين         
، "الرسن" قبرا حسب تقدير األثري      ١٧٢,٠٩٣وحدها حوالي   

فلمن ُأعد هذا الكم الهائل من القبور؟ ذلك يشير إلى ظـاهرة            
 إلـى بحثهـا ومحاولـة       "دالمبرج كارلوفسكي " غريبة دعت 

تفسيرها، وال سيما أن هذا النشاط واالهتمام بالحياة اآلخرة ال          



 ٢٢٧

 للشعب المصـري الـذي      يتوفر لشعب في التاريخ القديم إالَّ     
يؤمن بالحياة بعد الموت والخلود، وقد وجدت في ذات المكان          
أعداد من الجعارين المصرية وتماثيل ألبي الهول المصـري         

ِجد   ن عليها باله  َمدوت مقابر تحمل   َيروغليفية المصرية، كما و
 فيها على   َالتقليد المصري في الدفن أيضا في السعودية وعِثر       

  .)٦(ممياوات 

ومن األعاجيب التاريخية شعب بأكمله في داخل الجزيرة        
 أي يهـود الجزيـرة العربيـة،       " اليهود"العربية أطلق عليه    

  والزمـان  وال نعرف لآلن ما حكـايتهم مـع هـذا المكـان        
وكيـف  !! وما عالقتهم في واقع األمر باليهود بوجـه عـام         

 !استوطنوا هذا المكان؟

البعض يرجع هؤالء اليهود إلى النبـي هـارون أخـي            
 موسى، وآخرون يرجعونهم إلى اإلسـماعيلية الـذين أتـوا          
من الشام مع النبي إسماعيل واستوطنوا معه هذه المنـاطق،          

دومهم من الشام وفلسـطين     والبعض اآلخر يعزو ذلك إلى ق     
 ، وكل هذه االفتراضـات ال تقـوم        )٧(هربا من الغزو البابلي     

 ألنه ال يتوفر لها الدليل والبرهان والسند العلمـي          ؛لها قائمة 
 حبست التفاسير والتبريـرات    " يهود"د أنهم   َالتاريخي، ولمجر



 ٢٢٨

 نفسها داخل دائرة محدودة، وهي أنهم فـي رحلـة للبحـث            
م موجة االضطهاد اليهودي على مختلف حقب       عن األمان أما  

 .التاريخ

 فـي كتابـه    " بركـات أحمـد   "ويستشهد الباحث الهندي    
الذي يوضـح نشـوء     " جراتس"بأقوال العالم   " محمد واليهود "

المستوطنات اليهودية في الجزيرة العربية بأنه تاريخ يغشـاه         
ضباب األساطير، وال يوجد شواهد تاريخية يمكن االعتمـاد         

ا لتحديد تاريخ تقريبي لوصول هـؤالء اليهـود لهـذا           عليه
في شـمال غـرب الجزيـرة       " تيماء"المكان، وكانت مدينة    

معروفة لألنبياء اليهود، وأنها كانت أول مدينة هنـاك وجـد           
فيها شيء يشبه المجتمع اليهودي في األزمان الغابرة التـي          

     وجود " جراتس"ويعزو  . سَورد ذكرها في كتاب اليهود المقد
يهود في هذا المكان لقصة مفادها أن نفرا من بحـارة بنـي             

ثم تنكيل  " نبوخذ نصر "إسرائيل ومن اليهود الفارين من تنكيل       
الرومان قد أقاموا ألنفسهم مستوطنًا فـي شـبه الجزيـرة،           

سـجين  " جراتس" أن   – بحارة   –وواضح من استخدام كلمة     
حتى اليـوم   لثقافته، فيبدو أن تاريخ اليهود على مر العصور         

 تلـك، مـع أن ذلـك درب        " البحر"قد أوحى لجراتس بفكرة     



 ٢٢٩

 إف في التفسير، حيث     من التعس من جنـوب الشـام      َن الفار  
 – تيماء وفدك وخيبر ويثـرب ومكـة         –إلى شمال الجزيرة    

 .ليس محتاجا على اإلطالق إلى البحر ليصل إلى هناك

رجـع   ت – كما هو في المرجع نفسه       –واألساطير العربية   
تاريخ إقامة أول مجموعة من اليهود في الحجاز إلى زمـن           

 الذي أمر بعض تابعيه بمقاتلة العمـاليق، وكمـا          موسى  
أن هؤالء اليهـود    "!! أغانيه"يشدو أبو الفرج األصبهاني في      

أرسلوا للقضاء على العماليق، ولكنهم لم ينفذوا األمر الصادر         
مليكهم، وكان غالمـا    بقتلهم جميعا، وقد أخذتهم الشفقة بابن       

جميالً، فعادوا به حيا إلى فلطسين بدالً من أن يقتلوه كما أمر            
موسى، فعوقب هؤالء اليهود على فعلتهم هذي بالنفي فأقاموا         

 .في يثرب

 وهذه األسطورة علـى الـرغم مـن إمكانيـة وقوعهـا            
 ألنها ال ترقى أن تكون دليالً دامغًا،        ؛ عليها سهل  َ أن الرد  إالَّ

يوجد من اآلثار ما ينفيها؛ شاهد قبر شخص من اليهود          حيث  
 اسمه يهوديا، وهو أقدم من التاريخ الذي ذهبت         – الشبيت   –

إليه األسطورة، كما أن المتأمل في تفاصيل القصة يكتشـف          
 منا بصـحة الجـزء األول      ننا لو سـلَّ   إفسادها منطقيا حيث    



 ٢٣٠

 منها يكون أسـرهم البـن ملـك جميـل أمـرا يسـتحقون              
ه المكافأة ال توقيع العقوبة عليهم بالنفي، كما أنـه كـان            علي

 .مازال في إمكانهم قتله في اللحظة

ا عن مظهر اليهودية في حيـاة هـؤالء فننقـل هنـا             أم 
يهـود  (إن الصورة الفكرية لليهـود العـرب        " : بارون"عن  

لم تتجاوز بضع صفحات من القـانون الموسـوي         ) الجزيرة
 وبعـض مسـتلزمات العبـادة       وبعض كتب الصالة العبرية   

والدراسة األخرى، ومن المشكوك فيه جدا أن تكون ترجمات         
 س العربية التي كانت موجودة في ذلـك الوقـت    َالكتاب المقد

 .أكثر من ترجمة جزئية

  العـرب "س التي كان يملكها اليهود      َومعرفة الكتاب المقد "
 حسب رأي جراتس لم تكن معرفة كبيرة، ولم تتأِت لهم تلـك           

وهو تفسـير قـديم     " األجادي" من خالل التفسير     الَّإالمعرفة  
للتوراة، استعان فيه واضعوه بالنوادر واألسـاطير لتقريـب         
أحكام الشريعة الموسوية إلى أفهام عامة الشعب، وأصبح هذا         
التفسير األحادي معروفًا ليهود الجزيرة في األسـفار التـي          

. ليهمإمن هاجروا   كانوا يقومون بها أو الذي جاءهم به بعض         



 ٢٣١

وكان تاريخ الماضي المجيد بالنسبة لهم مختلطًا باإلضـافات         
 .األحادية بدرجة جعلتهم عاجزين عن تمييز الذهب من الغثاء

وبناء على هذا الكالم يكون ورودهم إلى الجزيرة بتكليف         
  ؛من موسى وهارون لمحاربة العماليق أمرا مشـكوكًا فيـه         

وسوي محدودة جـدا، وهـذا ينفـي        ألن معرفتهم بالدين الم   
بالتبعية أنهم أو أجدادهم كانت لهم أدنـى عالقـة بموسـى            

 عن طريق احتكاك البعض منهم فيما بعد        الَّإوهارون، اللهم   
بالدين الموسوي عن طريق األسفار والتجارة أو عن طريـق          
  َمن وفدوا إليهم فيما بعد ونقلوا عـنهم بعـض مـا عـِرف             

 وعلـى الـرغم    . ن تعـاليم وكتابـات    عن الدين الموسوي م   
من أن افتراض اشتغالهم وارتحالهم ألسباب تجارية قد يكون         

 أنهم في أسفارهم تلك كانـت صـالتهم الفكريـة           ممكنًا، إالَّ 
 .بمراكز حياة اليهود في الشام وبابل قليلة

 كمـا يضـيف المرجـع       -وواقع األمر أن يهود الجزيرة    
النذر اليسير في نهضـة      لم يسهموا بشيء أو أسهموا ب      -نفسه

        س ويقـول   َاليهود الدينية والثقافية بعد فترة الكتـاب المقـد
 إنه لم يظهر فيهم فيما يبـدو رجـل يسـتحق           " مارجوليوث"

أن يحفَظَ اسمه، ولكنه يسوق لنا في كالمه شيًئا مهمـا جـدا             



 ٢٣٢

أكثر من عشرين قبيلة    " يثرب" لقد أقام في المدينة   : حين يقول 
قبائل بني النضير   : انت أعلى هذه القبائل قوما    من اليهود، وك  

 وبني هدل، وكانـت     ، وبني ثعلبة  ، وبني قينقاع  ،وبني قريظة 
قبيلتا بني النضير وبني قريظة تزعمان أنهما مـن أسـالف           

 ومـارجوليوث ال يعتبـرهم يهـودا، ونتفـق         . كهنة اليهود 
معه في ذلك، وهو يميل إلى اعتبار أن وصف اليهود الـذي            

ه هذه القبائل المدنية يشير إلى شكل مـن أشـكال           توصف ب 
 .التوحيد

كـان  : ال يعتبرهم يهودا، حيـث يقـول      " رايزنر"بل إن   
 بأقل من مائـة     التلمود قد اكتمل في بابل قبل مولد محمد         

عام، وكان هناك في ذلك الوقت في داخل المجال اليهـودي           
 وخارجه اتفـاق تـام علـى تحديـد مـن هـو اليهـودي               

 فاليهودي هو من اتبع     ؛ا يعتبر جوهر الديانة اليهودية    وعلى م 
القانون الموسوي كما يعتبره مدرسو القانون وفقًـا للمبـادئ          

 رساها التلمود، ومن لـم يلتـزم بهـذا كـان يسـقط             أالتي  
من الحساب، وإذا كان إسرائيليا بالميالد فال يمكن حرمانـه          

 –إلسـرائيل    أي من حقه في أن يدعى ابنًا         ؛من حق المولد  
 .كما في الجزيرة العربية



 ٢٣٣

 ال يـذهب مـذهب جـراتس ورايزنـر،         " فرد ال ندر  " و
وقد أثبت استنادا إلى وثائق جاعونية اتصال اليهود العـرب          
بأكاديمية بابل الجاعونية، وهو يالحظ أن من سمات الوضع         
المركزي الذي كانت تتمتع به األكاديمية الجاعونية في حياة          

 انت حتى في شـخص آخـر ممثليهـا قـادرة           اليهود أنها ك  
على ممارسة نفوذها على اليهود شبه الخرافيين الذين كـانوا          

    وعلى تشـكيل حيـاتهم      ،ةَيعيشون في الجزيرة العربية الحر 
المهنية والمدنية، ولكن هذا الكالم يتهاوى أمام الحقيقة التـي          

ت عندما حاربهم رسول اإلسـالم     َتبد     فلـم يهـب للـدفاع  
 .عاةَأحد، وال حتى تلك األكاديمية الجاعونية المدعنهم 

وقد الحظ كل من تعامل مع موضوع يهود شمال الجزيرة          
أنهم قبائل متمدنة وليسوا بدوا رحالً، فهم مستقرون في مدن          
أو أشباه مدن، كيثرب وخيبر، ومدن صغيرة كتيماء وفـدك          

ئل أخرى  ووادي القرى، وبمقارنة استقرار تلك القبائل مع قبا       
مستقرة في أماكن أخرى في العالم في ذلك الوقت، نالحـظ           
بوضوح أنه ليس استقرارا عاديا، بل هو استقرار من نـوع           

 ا، حيث نجد األطم عبارة عن حصن حربي مزود         ُأكثر تطور
أوالً بكل وسائل الحماية من آالت حربية دفاعية وهجوميـة          



 ٢٣٤

  أيضـا   يقومون هم أنفسـهم بتصـنيعها، ويشـتمل األطـم         
على منشآت مدنيـة أخـرى كالمـدارس وأمـاكن العبـادة            

ن األطـم   إوالمخازن وقاعات المعيشـة واالجتماعـات، أي        
عبارة عن مدينة صغيرة تشـتمل علـى كـل المؤسسـات            

 بما يمكنها أيضا في حالة مهاجمتهـا أن تصـمد           ؛والخدمات
 باإلضافة إلى ذلك فإن النشاط الزراعـي كـان          ،لفترة طويلة 

ساسي، فكانت الحدائق والبساتين جزءا أساسـيا       أ بشكل   ممثالً
لهذه المنشأة، وكـان يكفـل إنتـاج المحاصـيل الرئيسـية            

 مما يجعل فيها نوعا من االكتفاء الذاتي،        ؛والضرورية للحياة 
 تجـار  بل والقدرة على االستغناء عن بعـض الفـائض واإل         

هذا بمدينة  به مع اآلخرين سواء بالتبادل أو بالنقد، أال يذكرنا          
 !الرب آخت آتون؟

كيف لهؤالء البدو اليهود أن يصلوا إلى تلك        : والسؤال هنا 
  كانوا يتحصنون؟ أال يشير ذلك        ُالتقنية وذلك التقد نم؟ وضد م

          ر سـمتهم،   ُإلى أسالف قد قدموا من مكان ما كـان التطـو 
وأن هؤالء األسالف كانوا مـن الخبـراء والمتخصصـين          

فة إلى أن يرحلوا من أماكنهم األصلية       اضطروا في حقبة سال   
 وهذا نجده فـي اإلشـارة       ؛ويستقروا في هذه البقعة الوعرة    



 ٢٣٥

الواضحة لتلك الكفاءة العالية في صنع آالت الحـرب وتلـك      
القدرة الفائقة في الصـناعات المدنيـة، كصـناعة الـذهب           
 والصياغة الدقيقة، وتلك الخبرة العظيمة في الزراعـة التـي          

 . في وديان األنهار في العالم القديمأن تكون إالَّال يمكن لها 

ا عن القبائل اليهودية نفسها، فكان منهم بنـو قريظـة           أم 
    سمون أنفسـهم بالكهنـة، وكـان       وبنو النضير الذين كانوا ي 

بنو قينقاع يحترفون صناعات كصياغة الـذهب، وصـناعة         
ملكون  ولم يكن بنو قينقاع ي     ،األسلحة، ويديرون سوقًا تجارية   

 أراضي زراعيـة، ولكـن كانـت لهـم مسـتوطنة كثيفـة             
في ضواحي يثرب، وكان بنو قريظـة والنضـير يملكـون           
 أراضي تعتبر مـن أجـود أنـواع األراضـي الزراعيـة            

. إلى الجنوب من المدينة، وكانت تقع على هضـبة مرتفعـة          
وكانت القبائل اليهودية األخرى متناثرة وتمتلك في مجملهـا         

  كانـت   – من ستين أطما، وهـذه اآلطـام         مجموع ما يقرب  
من معالم يثرب البارزة، وكانت في واقـع األمـر حصـونًا           

ن فيها المؤن ويتوافر فيها الماء، وكانت منيعـة منعـة           َتخز
تسمح لها بصد الهجمات العسكرية، كما كانت كبيرة بدرجـة          



 ٢٣٦

تسمح لها بمقاومة الحصار الطويل، وكـان فيهـا مـدارس           
 .لمجالسومعابد وقاعات ل

 وكانت خيبر من حيث األهمية ثاني مسـتوطنات اليهـود          
  مـيالً تقريبـا     ٩٠في الجزيرة العربية، وهي تبعد مسـافة        

عن يثرب من الشمال، وتقع علـى هضـبة جبليـة شـديدة             
االرتفاع، وكانت الوديان التي تتخللها في غايـة الخصـوبة،          
وكان اليهود يزرعون الكروم والخضر والغـالل ويربـون         
األغنام والماشية واإلبل والخيل والحمير، وكان بهـا أيضـا          
حدائق نخيل، وكانوا يتاجرون، وكـانوا أيضـا يصـنعون          
المعدات المعدنية كاآلالت التـي تسـتخدم فـي دك المـدن            
ــات   ــون مجموع ــانوا يملك ــق، وك  المحاصــرة والمنجني

كـان  " اليعقوبي"من الحصون في مواقع منيعة، وحسب كالم        
 هذه الحصون حوالي عشـرين ألـف مقاتـل،         يعيش داخل   

  .)٨(وكذا الحال في فدك وتبوك وأم القرى وتيماء 

ولكن لماذا االستقرار في هذه المناطق البعيدة عن مراكز         
 الحضارة القديمة ؟؟

ا كانت اإلجابة مستعصية حتى اآلن على هذا التساؤل         ولم
 يجـب   طبقًا للمناهج التقليدية في البحث، وفي ذات الوقت ال        



 ٢٣٧

أن نقف مكتوفي األيدي إزاء مثل هذه اإلشكاليات فقد توصلنا          
 بفضل ما وصلت إليه الجهود الحديثة في فك رموز اللغـة            –

المصرية القديمة على يد شامبليون ومن جاء بعده من العلماء          
والباحثين وما توافر لنا من معاجم وكتب متخصصة في هذا          

حد ذاتها عمل رائـد،   إلى نتيجة مرضية هي في –المضمار  
 .وعلى المهتمين أن يتابعوه في المستقبل

سنقوم في الصفحات التالية بتحليل لغوي فيلولوجي دقيـق         
وعلمي لمسميات هؤالء اليهود ومسميات أماكن اسـتقرارهم        
وحتى لغتهم، بل سنوسع النطاق أكثر لبحث بعض مسـميات          

 )٩( ونباتها الجزيرة العربية، أشخاصها وقبائلها ومدنها وجبالها     
–      لنـا غمـوض التـاريخ       ُ لنصل إلى نتيجة مذهلة، تفـض  

 .في الحقب السحيقة من تاريخ هذا المكان

وقد حاولنا بحث كل هذه المسميات وإرجاعها إلى اللغـة          
العربية فلم نصل إلى نتيجة مرضية، وكذا حاولنا مع اللغـة           
العبرية حيث يحاول البعض الربط بين هؤالء ويهود فلسطين         

 .لم تجِد المحاولة ولم نخرج منها بشيء البتةف



 ٢٣٨

  ممالجبال تتكلَّالجبال تتكلَّ
 سـماء غريبـة    أأسماء الجبال في شبه جزيـرة العـرب         

 كما أنها فـي ذات      ،عن اللغة العربية وعن المسميات العربية     
الوقت بعيدة كل البعد عن مشتقات اللغة العبرية حتى في تلك           

سمي نون باليهوداألماكن التي سكنها م: 

  :وتكتب بالمصرية هكذا: جبل برثم

 

 ر أو بيت التفكُّ–بيت أو مكان النار : وتعني

 وتكتب هكذا "جبل بس 

 وتعني سر أو المهجر
 

  وتكتب هكذا: جبل تعار 

 

  أو أرض الحجر النفيس–أرض الماعز : وتعني

 



 ٢٣٩

  :وتكتب هكذا: جبل حراء

 

 جومأطالل أو خرائب ناتجة بسبب الكواكب والن: وتعني

  :وتكتب هكذا: جبل خطمة

 الكنز: وتعني

  وتكتب هكذا: جبل عن 

 

 المغطى بالحجر الجيري أو تعني الجميل: وتعني

  :وتكتب هكذا: جبل عرفات

 بوابة السماء،: وتعني

 

  :وعندما تكتب هكذا 

 

 سـلم السـماء، أو مكـان الصـعود والهبـوط           : تعني  
 .من السماء



 ٢٤٠

  م م والنباتات تتكلَّوالنباتات تتكلَّ
 فالكلمات الدالة على النباتات     ؛يء مع عالم النبات   نفس الش 

 . ال للغة العربية وال للغة العبرية بصلةال تمتُّ

 العرتن والعشرق والهمقع: أسماء النبات 

  :وتكتب هكذا: نبات العرتن

 نوع من البقوليات، ربما العدس: وتعني 

  :وتكتب هكذا: نبات العشرق

 

 الغصةأوى بالشرقة ا يسملحالة م) أو دواء(مضاد : وتعني

  :وتكتب هكذا: نبات الهمقع

 

 مادة أو دواء للسخونة والقيء: وتعني 

 نا والمالحظ أنها نباتات لها استعماالت طبيـة، كمـا تـدلُّ          
 .على ذلك معنى الكلمات في المعجم



 ٢٤١

  أسماء المدن واألماكن تفشي أسراراأسماء المدن واألماكن تفشي أسرارا
ـ   : ا عن مسميات الجزيرة فمنها مـثالً      أم  از، كلمـة الحج

 . نها تعني بالد النورإوقد أوضحنا معناها فيما سبق وقلنا 

أم    سما كلمة تهامة فهو م      ُى جغرافي للمنطقة التـي تمتـد 
طوالً ما بين عدن وتخوم الشام مسايرة شاطئ البحر األحمر          
في شبه الجزيرة العربية، وكلمة تهامة ال تسـتطيع معـاجم           

 :هااللغة العربية وال العبرية أن تشرح

ا اللغة المصرية القديمة فتكتبها هكذاأم:  

 
 األرض الساخنة أو شديدة الحرارة،: وتعني

كتـاب أسـماء    "وما يؤكد صحة هذا المعنى فقد ورد في         
 أن اشـتقاق كلمـة تهامـة       : لعرام السلمي في المقدمة   " تهامة
 .ة الحرَر الريح وركودها وشدوهو تغي" التهم"من 

 تي تشير إلـى اسـم المدينـة المعروفـة          ال" تيماء"وكلمة  
 في شمال الحجاز



 ٢٤٢

  :تكتب هكذا بالهيروغليفية

 

األرض الجديدة أو أرض الحقيقة أو المصـريون        : وتعني
 .القادمون من ناحية البحر

 ورغم أن هذه المعاني لهـا دالالتهـا فـي موضـوعنا            
 : أن كلمة تيماء لها معنى آخر قد يكون مفاجأة للجميعإالَّ

 كتبت هكذا فلو 

 طفل ذكر : وتعني

 : ماء

 ) مالك أو إله(رؤية، رؤيا، تبدي أو تمثِّل : وتعني

: الذي هـو    " تيماء"ومن هذا المعني األخير للكلمة      *** 
 فقد  ؛رؤيا فيها بشرى بطفل ذكر، نكون قد حققنا كشفًا جديدا         

حددنا مدينة تيماء التي ظهر فيهـا مـالك الـرب إلبـرام             
 .ر بوالدة طفل ذكر هو إسحقوبشَّ) إخناتون(

  خيبر، وتكتب هكذا: وكلمة 

 



 ٢٤٣

 .األلف جواد، أي فيلق األلف جواد أو الخيالة: وتعني 

  :وتكتب هكذا: حصن نطاه في خيبر

 نوع من العمالة: وتعني

  :حصن ناعم في خيبر، وتكتب هكذا

 

 

 

 وتعني الصفوة من المبارزين أو فن القتال بالعصاة

 : في خيبر، وتكتب هكذاحصن القموص أيضا

 

 

 أي الذين يعملـون فـي تذريـة         ؛"المذرين"وتعني طبقة   
 .الحبوب بالمذراة

  :وتكتب هكذا: حصن الوطيح



 ٢٤٤

الذين يعملون في صهر الذهب، أعمال صـياغة        : وتعني
 .الذهب

وتكتب هكذا: يثر: ن من كلمتين ، األولىَيثرب، وتتكو 

 

 مطارد أو حبيس أو هارب: فيعني

ويكتب هكذا:  مقطع إباأم:  

 ملجأ أو مالذ أو مهرب: وتعني

 مكان لهجـرة إنسـان مطـارد       : والكلمة كلها تشير إلى     
 مهاجر نبي : من قومه، حتى لنقول إن الكلمة معناها

  :مكة، وتكتب هكذا
 

 وتعني المكان الصحيح حيث اآللهة

أو تعني عطية أو هدية أو منحة، كما قلنا قبالً، إن معناها            
ية أو أعطية الرب، وهي نفس االسم ألم القرى التي هـي            هد

وقد أوضحنا معناها، كما هـي علـى حجـر          ) باخيت(بكة  
 .العريش



 ٢٤٥

أم سمى عكاظ، وكان يطلق على سوق، ومكان للمباراة        ا م
  :من كلمتين: الشعرية، وتكتب هكذا

 
 

 .احتفال أو عيد دخول الموكب الملكي: وتعني

  وتكتب هكذا: الطائف

 الشرقية أو األرض الشرقية، وهـي تقـع فعـالً          : وتعني
 .في شرق مكة

وهي تشير إلى اسم مكان في شمال الجزيرة، لـيس          : فدك
لها معنى في اللغة العربية وال العبرية، ولكنها في المصرية          

 : تكتب هكذا

 .كتيبة من فرق الجيش حاملي القسي: وتعني

 :تكتب هكذاوهي أيضا اسم لمدينة في الشمال، و: تبوك

  عمال الجبانة: وتعني

  :وتكتب هكذا: ثقيف



 ٢٤٦

مكان أو مقر الكتيبة مـن الجـيش أو الحـراس           : وتعني
 ).األشالق(

وقد تعني أخالق وتقاليد طبقة الموظفين، وربما هي أصل         
 .كلمة ثقافة ومثقف

  :وتكتب هكذا: ن من كلمتينَوتتكو: هوازن

 .رافعو األعالم: وتعني



 ٢٤٧

سممسمود تنكر يهوديتهمود تنكر يهوديتهميات اليهيات اليهم  
 :وأخيرا أسماء القبائل اليهودية القاطنة آنذاك في الجزيرة

ولم   عون أن يهود الجزيرة العربيـة هـم        َا كان الكثير يد
أمثال يهود فلسطين، فقد كان من المنطقي أن تكون أسماؤهم          

 ليست كذلك كمـا     - وللمفاجأة -على األقل عبرية، ولكن هي    
 : إنها أسماء مصرية قديمةأنها ليست أسماء عربية بل

وتكتب هكذا بعـد حـذف األلـف والـالم أداة           : النضير
  :التعريف العربية

 اإلله أو الملك: وتعني

 أي عائلـة    ؛أبناء اآللهة أو الملـوك    : وبنو النضير وتعني  
 .الملك

  :وتكتب هكذا: قريظة 
 

 )على العجالت الحربية(حاملو الدروع : وتعني

  :خزاعة وتكتب هكذا

 



 ٢٤٨

 )الملك أو ابنه(حماة االبن العظيم : وتعني

 .أو تعني حامل مروحة االبن العظيم أو ابن الملك

  :وتكتب هكذا: قينقاع
 

 صناع المعادن أو ربما الحدادين : وتعني

 ونون هي رابطة اإلضافة

  :وإذا كتبت هكذا

 

 ؛فإن معناها يكون في هذه الحالة أعلى وأعظـم البيـوت          
 علية القوم

  :وتكتب هكذا: األوس

 .اإلدارة: ومعناها 

 :وتكتب هكذا: جسر

 .س، عظيم الشرفَالمقد: ومعناها

  :وتكتب هكذا: الخزرج

 



 ٢٤٩

 .طبقة متخصصة من الفنيين في أعمال النحت: ومعناها

فارع، : حصن لحسان بن ثابت اسمه    : ومن حصون يثرب  
 وواضح على هذه التسمية أنها تسمية مصرية بحتة، فـارع          

 .ما يزال في الكلمة" رع"، حتى أن مقطع أو بارع

أطم أو آطـام    : ا المستعمرات اليهودية فقد ُأطِْلقَ عليها     أم
 ومفردها أطمة 

  :وتكتب هكذا

مزرعة، أو منشأة زراعية، أيضا بمعنى عزبـة        : ومعناها
ن معناهـا   إ مـن أن نقـول       ُوهذا المعنى أصـح   . أو أبعادية 
 ُربيـة وال يضـم     ألن الحصن يحمـل السـمة الح       ؛الحصن

 .بالضرورة أرضا زراعية تابعة له

مها هؤالء اليهود وإلى جانبها اللغة      ا اللغة التي كان يتكلَّ    أم
العربية طبعا فهي المفاجأة الثانية، أال وهي اللغة المصـرية          
 الوسيطة على سبيل التحديد، ورغم قلة األمثلـة المسـجلة،          

 :ن أننا نسوق بعضها في مناسبته اآلالَّإ

 في الموقف الذي روته كتـب السـيرة اإلسـالمية مـن            
" سالم أبي الحقيـق   "أن خمسة من األنصار أرادوا أن يقتلوا        



 ٢٥٠

 وكان يقيم في حصن خيبر، وبعد أن قتلوه في ظـالم الليـل             
ـ            ا أرادوا  في بيته، لم يكونوا متأكدين أنه مـات بالفعـل، فلم 

لحصن فسمع  أن يتحققوا من ذلك انطلق أحدهم متسلالً داخل ا        
  بت المصباح إلى وجه المقتول وصـاحت      َامرأته وقد قر :- 

واهللا ما سمعت   : فاظ وعاد رجل الخزرج إلى رفاقه وقال لهم       
 ، فإذا تأملنا كلمة     - مات   –من كلمة ألذ إلى نفسي من كلمة        

:  لقيـل   فإننا نعجب، فالكلمة ليسـت عربيـة، وإالَّ        – فاظ   –
ولكن هـذه الكلمـة     فاضت روحه أو فاظت روحه أو نفسه،        

  :وأصلها في المصرية القديمة هكذا

 

الضحية الملقاة والمسجاة على األرض وهذا فعالً       : وتعني
 فقـد   ؛وصف دقيق لما كان عليه أبو الحقيق في تلك اللحظة         

وحدها الموقف في غاية الدقة وليس مجرد       " فاظ"بينت الكلمة   
 .أنه مات

 فئوسـهم   خرج أهل خيبر صـباحا يحملـون      : "مثال آخر 
       ُللعمل في الزراعة، فرأوا جيش المسلمين يسـتعد  ك ُ للتحـر

: تجاههم، فجروا يتصايحون عائدون إلى الحصون يقولـون       



 ٢٥١

ليست عربيـة   : وكلمة الخميس " محمد، واهللا محمد والخميس   
  وال عبرية بل مصرية قديمة، وتكتب

 

 .المخربون، أو المدمرون: وتعني

 msktwذا المسك، وتكتب هك: وأيضا كلمة

يراد بها الكنز المدفون المخبأ تعني بالمصـرية        : ومعناها
  .)١٠(كيس أو جوال 

  كشف الكشوفكشف الكشوف
 :ومن هذا نخلص إلى الكشف النهائي

ل أوالً في مجموع الكلمات كلها وهو أن اللغة         والذي يتمثَّ 
المصرية القديمة صبغت هذه المنطقة بصبغة مصرية بحتـة         

 ما من المصـريين قـد هـاجروا        لها الداللة الوحيدة أن أقوا    
 .في هجرة جماعية منظمة إلى هذا المكان

نهم أعطـوا   إوثانيا أنهم كانوا روادا في هذا المكان حيث         
 :للمكان مسمياته، وثالثًا من مجموع الكلمات



 ٢٥٢

نخلص إلى أن دولة كاملة قد نزحت إلـى هـذا المكـان             
بمختلف طوائف شعبها من عمال متخصصـين فـي البنـاء           

قامت مسـتعمرات وآطـام متقدمـة       أراعة والصناعة و  والز
التقنية، وبعض فرق جيشها التـي انتشـرت فـي األمـاكن            
المذكورة وليس هذا فقط، بل إن هذه األقوام كانت بصـحبة           

 .ملكها

وواضح من كل هذا وبعد هذا أننا أمام كشف جديد خطير           
 ال يقل في أهميته عن أي كشف من كشوف علـم الطبيعـة             

ياء، والكشوف في مجال علم اللغة باب كبير األهمية         أو الكيم 
عظيم الفائدة، فليس ببعيد عن زماننا ما قام به العالم الفرنسي           
شامبليون في مجال المصريات وقد استطاع أن يفك رمـوز          
 الكتابة المصرية القديمة، وما نتج عنه من إزاحـة التـراب           

 .عن حلقات التاريخ المصري القديم

  بناء الماضـي بالصـورة التـي حـدثت          ومحاولة إعادة 
بها بالفعل بواسطة الشيء القليل الذي بين أيـدينا وتواصـل           
حلقاته ليس شيًئا هينًا على اإلطالق، ولكننا سنبذل المحاولـة          

 .لتجميع لبنات التاريخ المعتم لتلك الحقبة
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ا عن التفريق بين ما هو عربي وما هو يهودي، وما هو     أم
، وعن حركة من أسموهم بـاليهود       "ودييه"وما هو   " يهودي"

بصفة عامة إلى هذه المنطقة ومـا جاورهـا فـي الـيمن،             
 .فسنوضحه فيما بعد عندما تكتمل الصورة في الفصول التالية

  مواكب التوحيد في المنفىمواكب التوحيد في المنفى
نقول إنه بعد حصار مدينة الرب آخت آتون فـي مصـر           
أياما وليالي عصيبة لعظيم من عظمـاء التـاريخ، اضـطر           

تباعه ومملكته بعد توقيع وثيقـة ذل بـأن يغـادر           ألهرب ب ل
  فخـرج مـن مصـر       ؛المملكة المصرية كلها وال يـدخلها     

  إلى الجنوب إلى حيث بيت اهللا الـذي كـان           إلى العريش ثم 
 .هناك في البداءة في مكة التي هي باخيت

تيمنًا وتسجيالً لحدث   " تيماء"وفي الموضع الذي حمل اسم      
الفًا في معنى الكلمة، جـاءت البشـرى        جميل كما شرحنا س   

 إلخناتون من ربه بالولد الذكر من زوجته الملكيـة األولـى           
 بعد طول صبر ورضى بما وهبه إلهه من بنات          – نفرتيتي   –

: وقد أسـمى ابنـه      . وصل عددهن ستًا من الزوجة نفرتيتي     
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 إسحق، وكلمة اسحق أيضا كلمة مصـرية قديمـة وليسـت           
 :كتب هكذاعلى اإلطالق عبرية، ت

 البري أوالوحشي: وتعني 

 .ولنا عود حميد مع هذا الموضوع في الفصول التالية
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  ::هوامش الفصل الرابعهوامش الفصل الرابع
 إيمانويـل   – عـوالم فـي تصـادم        –عصور في فوضى     )١(

 .١٩٩٩ – مترجم القاهرة –فليكوفسكي 
)٢( Crosses Hakdwoerterbuch – Aegyptisch – 

Deutsch – 

)٣( Crosses Hakdwoerterbuch – Aegyptisch – 
Deutsch - 

)٤( Crosses Hakdwoerterbuch – Aegyptisch – 
Deutsch - 

)٥( Crosses Hakdwoerterbuch – Aegyptisch – 
Deutsch - 

 مـدبولي   – سيد القمني    –النبي إبراهيم والتاريخ المجهول      )٦(
 .١٩٩٦الصغير 

 القـاهرة   – حسـن صـبحي       أحمس –اليهود أعداء محمد     )٧(
 دار قطـر    –ل وفنسـون     د إسرائي  –تاريخ اليهود   . ١٩٩٨
 .١٩٩٥ –الندى 

الهيئة المصـرية   ) هندي(بركات أحمد   .  د –محمد واليهود    )٨(
 .١٩٩٦للكتاب 
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 – كتاب أسماء جبال تهامـة       –أخذت مسميات الجزيرة من      )٩(
 بيـروت  – دار الكتب العلميـة  –عرام بن اإلصبع السلمي   

١٩٩٠. 

ــن     )١٠( ــات م ــذه الترجم ــل ه ــذت ك  Crossesأخ
Hakdwoerterbuch – Aegyptisch – Deutsch – 

 .عجمموقمنا بتصويرها من أصل ال



 ٢٥٧

  
  

    

  جلجامش وخمباباجلجامش وخمبابا
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  جلجامش وخلباباجلجامش وخلبابا
ملحمة جلجامش مثال على خلود العمـل الفنـي الـذي           
 يتجاوز حدود الزمان والمكـان، فبعـد آالف مـن السـنين            
من تدوينها يقرؤها البشر من شتى الثقافـات فـي أركـان            

 يوم وكأنها كتبـت بـاألمس القريـب،         المعمورة اليوم وكل  
 فجلجامش لم يعـد ذلـك البطـل والفـارس الـذي عـاش              

قبل الميالد، بل إنه اآلن وفي كل عصـر         " الثانية"في األلف   
واحد منا يحدثنا ونحدثـه بكـالم لـم ولـن يفقـد حداثتـه               

 .ومعاصرته

وأوروك التي رفع أسوارها وعاش فيها وحكمها وخرج        
 على وجه التحديد مكانـه وال مكـان         منها وعاد إليها لم تكن    
   ويؤيـده البـاحثون، ولكنـه عـاش         ُوالدته كما يقول النص  

 .لها وبها

 والملحمة اختلف اللغويون في ترجمتها وفهـم الكثيـر         
من أبياتها وسطورها كما اختلفوا في تأويلها وتحليلها، فهـل          
يكمن السبب في ذلك في اختالف آلية تفكيرها اليوم عنها في           

ن الذي كتبت فيه، أم أن كاتب النص أخفى عمدا فكرتـه   الزم
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 األساسية وراء عدد من األفكار الظاهرة؟

 ..لنقترب رويدا من النص لنرى ما األمر

 :تاريخ الملحمة ومصادرها

آشـور  " على النص في نينوي ضمن أنقاض مكتبة         َعِثر
ي  الذ ُفي العراق، وهو النص   )  ق م  ٦٢٦توفي سنة   " (بانيبال
 ُ ق م، والنص   ١١٠٠ى إلى كاهن بابلي عاش حوالي عام        َيعز

      ١(ان حكم حمـورابي     األصلي يعود لزمن أبعد من ذلك، إب( .
 فيما بعد على ترجمة لنفس النص مختصرا ويعـود          َكما عِثر 

  َكمــا عِثــر.  ق م١٣٥٠زمــن تحريــره لحــوالي ســنة 
 عام   وتعود إلى  – أور   –على كسرات تحمل نفس النص في       

  على نص مكتوب باللغـة األكاديـة        َ ق م ، كما عِثر     ١٢٠٠
 .في فلسطين

 فـي   –اح  َ فـراس السـو    –وفي الدراسة التي ألحقهـا      
ترجمته لنص الملحمة والذي ترجم الملحمة عن عديـد مـن           

طه باقر، ألكساندر دير هايدل، سامي سـعيد        : الباحثين أمثال 
ر، ديـاكونوف،   األحمد، سبايسر، جاكوبسون، جون جـاردن     

إذا كان النتاج الفكري واألدبي مرآة لحركة المجتمـع،        : يقول
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       دمن الشخصـيات    َفإن جلجامش هو أول فرد في التاريخ ع 
          رهـا  ُالبارزة التي  تفعل في الجماعة وتؤثِّر في منحى تطـو

 فقبل ملحمة جلجامش   . بدل أن تكون انعكاسا لحركة الجماعة     
دنى القديم على مالمح واضحة     ال نعثر في أدبيات الشرق األ     

ها يتعامل مـع الشخصـيات اإللهيـة         فالنصوص جلُّ  ؛للفرد
الطاغية التي صنعت الكون وخلقت اإلنسان وبنت له مدنـه          
وعلمته وأسست له تقاليده الحضارية، فإذا عثرنا على الفـرد          
لم نستطع رسم مالمحه الواضحة أو نحدد سماته المسـتقلِّة،          

ة أو عن إرادة اآللهة التـي تمسـك         سواء عن حركة الجماع   
 .بخيوط مقاديره ومصائره

ل شخصــية تعلــن َوفجــأة ينتصــب جلجــامش، كــأو 
عن حضورها في استقالل عن الجماعة وعن آلهتها، معلنًـا          
ابتداء عصر اإلنسان الذي يرث األرض ويشق عباب الزمن         
اآلتي كابن بار هللا، يطمح إلى الجلوس عن يمينه، ال كعبـد            

رادة واقع في دائرة الميالد والموت المفرغة شأن        مسلوب اإل 
 .بقية األحياء

 وجلجامش الفرد لم يؤسس لفرديـة فوضـوية خارجـة          
عن الكل ساعية وراء أهدافها وغاياتها المستقلة والمتضاربة        
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 مع غايات الجماعة والبحث اإلنساني المشترك، بـل جعـل          
لجماعة من نفسه النموذج الفرد الذي يمكن ألي شخصية في ا         

 ل وفقه وتنسج على منواله، ليغدو المجتمـع فريقًـا          أن تتشكَّ 
ره الشخصي  ُ وهو بتطو  ؛من األحرار ال حيوانًا بآالف العيون     

 من الفردية الفوضوية إلـى الفرديـة الجماعيـة المنظمـة،           
ومن االهتمام بالمصير الخـاص إلـى العنايـة بالمصـير           

 فـراد ويـربطهم    اإلنساني، إنما يحدد المسار الذي يحرر األ      
في آن معا في مسيرة اإلنسانية الكبرى نحو معرفـة الـذات            

  .)٢(ومعرفة الكون وخالفة اهللا 

ولسوف نتابع في هذه الدراسة المعطيات الممكنة في هذه         
الملحمة، ونرفع األستار تدريجيا عن المعنى الحقيقـي لهـذا          

حـت   ألن التفسيرات التي طُرِ    ؛العمل، وأقول المعنى الحقيقي   
 .لم تصل إلى كنه هذا النص ودالالته التاريخية الحقيقية

 فجلجامش

 "هو الذي رأى كل شيء إلى تخوم الدنيا" 

 "هو الذي عرف كل شيء وتضلع بكل شيء"

"أحاط(ق سيد الحكمة الذي بكل شيء تعم" ( 
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 "رأى أسرارا خافية وكشف أمورا خبيئة"

 "جلجامش الضافي الروع " ......... 

 "فاتح ممرات الجبال" 

 "ناقب اآلبار في سفوح الجبال" 

عبر المحيط، البحر المترامي، إلى حيـث تشـرق         "
 "الشمس

 "وارتاد أصقاع األرض بحثًا عن الحياة" 

 "هل مثله من ملك في أي مكان "

 "أنا الملك الحق؟: هل يحق لغيره أن يقول"

 " به الضنى واإلعياءمضى في سفر طويل وحلَّ" 

 " لوح من حجر كل األسفاروحفر في"

"ن عليه كل شيءَالرقيم واللوح من الالزورد مدو" 

اعـل سـور أوروك،     : رفع سورا ألوروك المنيعة   " 
    ص صـنعة آجـره،     امش عليه، المس قاعدته، تفح

 أليست لبناته من آجـر مشـوي، أليسـت أساسـاته           
 "من سبع طبقات
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للمدينة، شـار للبسـاتين،     ) وحدة مسافة (شار واحد   "
 "وآخر للمروج، والبقية بال زرع

ثالث شارات واألرض غير المزروعة هي مدينـة        "
 أوروك

 "هل من مثله ملك في أي مكان"

 "أنا الملك الحق؟: هل يحق لغيره أن يقول" 

 :وفي النص الحثي يقول

 وهبه شمش السماوي مالحه، وإلى مدينـة أوروك        "
 " قد أتى، ثلثاه إله وثلثه بشر

نه قد استولى على عرش     إ و ،ذا المكان نه ليس من ه   إأي  (
 )أوروك

 "وعلى صوت الطبل يوقظ رعيته " 

" أوروك"وهذا المعنى دعانا إلى البحث عن معنى كلمـة          
 :الذي هو اسم مدينة جلجامش

ن من كلمتينَفكلمة أوروك كلمة مصرية قديمة وتتكو: 

  وتكتب هكذا" أو "األولى 
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 آلة الطبلة: وتعني 

   وتكتب هكذا"روك "والثانية 

 .مكان، مكان على ضفة نهر:  وتعني

  ُالمكان أو المدينـة التـي تُقـرع       : ويصبح المعنى الكلي  
  .)٣(فيها الطبول 

وهذا يجعلنا ليس فقط أن نربط بين جلجامش وشخصيتنا،         
 بل لقد دعانا هذا إلى ما هـو أبعـد مـن ذلـك، أال وهـو                 

  سممة يبدو أنهـا    في العراق، فهذه الكل   " أور"ى  أن نتفحص م
اختصار مغلوط لكلمة أوروك، ولو أردنا اختصـارها لكـان    

ـ   ـ " أو  "ا أن نقـول     المنطقي إم فهـذا هـو     ؛" روك" "ا  وإم 
 .االختصار المنطقي من الكلمة

 "سجد جلجامش أمام شمش" 

 " لتهدأ إذن روحي المضطربة" 

 " ولتعد بي سالما إلى مرفأ أوروك"

"حمايتكَولتبسط علي " 

 "الدموع على وجه جلجامش جرت "



 ٢٦٥

أال وهـو طريـق     " (طريق من قبل لم أسلك      " ... 
 )الحرب واستخدام القوة

 "ثم حفر بئرا قربانًا لشمس " 

وحفر البئر وتقديمها قربانًا لإلله هو تقليد أيضا تـوراتي          (
 )يتكرر في قصة إبراهيم في سفر التكوين

 هذه األمثلـة مـن ملحمـة جلجـامش تعطينـا فكـرة             
ة غريبة عن المكـان      وهي شخصية فذَّ   ؛شخصيته وحياته عن  

قد أتت إلى هذا المكان مضطرة، بعد أن جاب كل تخوم الدنيا            
 وكان أول شيء فعله هو بنـاء        ،بحثًا عن المكان الذي يؤمنه    

 م بطل األحداث أنـه ال أمـان لمدينـة          وقد تعلَّ (سور للمدينة   
بقرع الطبول،  والتي كان يوقظها في كل صباح       )  بسورها إالَّ

وتقسيم المدينة إلى شارات بهذه الصورة قريب جدا من تنظيم          
 في مصـر، وسنشـير فيمـا بعـد         " آخت آتون "مدينة الرب   

 .إلى تفصيل أكثر لتقسيم المدن في الرافدين

ا عن هذا العمل األدبي الرائع فال نجد فيه مـا أسـموه             أم
 تاريخيـة،   بالملحمة فحسب، بل إنها من الدرجة األولى وثيقة       

 دت لنا ما فعلها بطلها الذي كـان إلهـه شـمش، والـذي        خلَّ
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في بداية وصوله للمدينة كان يحتاج إلى من يقف إلى جانبـه            
ويعضده، لكي يبني دولته أوالً ثم يرنو إلى استعادة عرشـه           

عدوه اللدود الكائن في غابات األرز،      " حواوا" أو" خمبايا"من  
 كلمات مثل شمش أو آتون أو رع        وكما قلنا سلفًا إن استخدام    

 إنما هو من قبيل اإلشكال اللغوي الـذي لـم يمكـن حلـه              
في حينه، كما أن كلمة اإلله أو اهللا إنما هي تحريف عن كلمة             

دت َ ثـم تجـر    – الشمس   –رع التي كانت تعني في يوم ما        
 .الكلمة بمرور الزمن من مالبساتها ومعانيها القديمة

 بما ال يدع مجاالً للشـك كيـف        وهذه الوثيقة تعرض لنا     
 ألنه كان يبحث عن المكان      ؛أن بطلها قد أتى إلى هذا المكان      

الذي هو بالفعل خارج عن نطاق المملكة المصرية فوجـده،          
وكان هذا المكان منطقة مسـتنقعات محـدودة ألن الوضـع           
الجغرافي للمنطقة كان يختلف عنه اليوم، فـالخليج العربـي          

نت فيها المستنقعات العاليـة     َبسة التي تكو  كان ممتدا داخل اليا   
 .الملوحة إلى تلك المدن

كما أن الوثيقة نوع من الدعاية لتثبيت ملك الملك الجديـد           
      ا دعوة للوحدانية ألول مرفقـد   ؛ة فـي بابـل    َفإنما هي أيض 

ضت الملحمـة عـرش اإللهـة عشـتار وإلـه القمـر             َقو 
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 في عبادات تلـك     الذين كانا لهما صوالتهما   " الثور السماوي "
 :المنطقة، فكما تذكر لنا الملحمة

 "بَوجلجامش كمصارع ثيران مدر" 

 .......جبار و "

 "ب نصلهبين مؤخرة الرأس والقدمين غي" 

 "بعد قتلهما ثور السماء انتزعا قلبه " 

 )قربانًا(ووضعاه أمام شمش "

 "ثم تراجعا وسجدا" 

 "استراح األخوان) بعد ذلك" (

 " ارتقت أسوار أوروك المنيعةولكن عشتار"

 "صعدت إلى الذروة وصبت لعناتها"

 "   غني بالتراب من قتـل ثـور       َويل لجلجامش، قد مر
 "السماء

 عندما سمع انكيدو من عشتار ما قالت"

 "انتزع فخذ الثور األيمن ورماه في وجهها"
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 "لو استطعت بك إمساكًا" 

 " لنالك مني مثل ما ناله"

 "سطكولربطت أحشاءه إلى و"

 "فجمعت عشتار البنات المنذورات"

 "نساء المعبد وبغاياه"

 "وعلى فخذ الثور السماوي أقامت مناحة" 

فهذه األبيات بهذا الوصف األدبي الساخر لما حدث لإللهة         
يقضـي جلجـامش علـى      ) القمر(عشتار وللثور السماوي    

 .معبودات بابل الرئيسية ليمهد الطريق لإلله األوحد شمش

 :ل البعض ما عالقة شخصيات الوثيقة بإخناتونوقد يقو

نقول إن أبطال الوثيقة هم جلجامش وانكيدو؛ انكيدو هـو          
الذي هو تـوت   " إنكي دو "عنخ توت   : سيويين لكلمتي نطق اآل 

 وسنفرد له كتابا آخر،" عنخ آمون

ا جلجامش، فهي كلمتان جل وجامشأم 

 وهـو   والناظر من أول وهلة يرى ما حور في الكلمتـين         
 كلمة  ليست في الحقيقة إالَّ   " جل" فكلمة   ؛ليس بالتحوير الكبير  
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ا كلمة جـامش، فهـي كلمـة        بمعنى خليل بالعربية، أم   " خل"
 على اإللـه أو اإللـه شـمش كمـا           شمش األكادية التي تدلُّ   

) آخ(يقولون، فلو تذكرنا ما قلناه في تحليل اسـم إخنـاتون            
 :لوضح كل الوضوح) آتون(و

 ؛"أخ ن آتون  "هو ترجمة حرفية السم     " شمشخل  "أن اسم   
 .خليل اهللا: وتعني كل منهما 

ولكن لماذا كل هذا ؟ نقول إن الملك إخناتون الذي تـرك            
 رغم على مغـادرة الـبالد      أعرشه وملكه وأنزل عنه عنوة و     

  أن يهيم فـي الصـحراء العربيـة لفتـرة،           لم يكن أمامه إالَّ   
ه، فلم يجد سوى هذا     ثم يبحث له عن مكان يدعو إلى ربه في        

المكان في جنوب الرافدين ليقيم عليه دولته، وهو ليس جزءا          
 من المملكة المصرية التي كانت تمتد شـماالً إلـى سـوريا            

 .ا جنوب الرافدين فكان خارج هذا النطاقأم. ثم إلى الفرات

في هذا المكان   ) إخناتون(واقتراح أن تقام دولة لجلجامش      
تباع ديانته اآلسـيويين والـذين      أرد من   ال بد وأن يكون قد و     

نعرفهم من خالل المناظر في مقابر العمارنة، بل إننا لو قلنا           
في مصر الوسطى بذلك    " بني حسن " في هذا المقام إن مقابر    
الـذي  " أبشو"أو  " أو أبيشوا   " أبشي" المنظر الفريد لشخصية  
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ي أتى إلى مصر في عهد إخناتون لمبايعته واتباع ديانته، والذ         
 فُسر في وقت ما على أنه زيارة سـيدنا إبـراهيم لمصـر،             
 ال تنتمي للدولة الوسـطى علـى اإلطـالق، لمـا تجنينـا             

 "مقابر بنـي حسـن    " على التاريخ، بالعكس، ولن نثير قضية     
 .في هذا المقام، وسنرجئها لمناسبة أخرى

نفسه ألنه يعرف   " أبشي"على العموم أتى هذا االقتراح من       
بشي هذا نفسه سيحكم بابـل      أ بلده وظروفها، و   ما كانت عليه  

 وكـان ال بـد     . في فترة الحقة بعد حمورابي بل كان خليفته       
أن يمهد لحكم الملك الجديد الغريب عن المكان بأمثال تلـك           

     بالبطوالت وببناء المدن    َالمالحم، التي تربطه بالمكان أوالً ثم 
 . الحقيقةواالنتصارات، حتى ولو لم تحدث هذه البطوالت في

 ا عــن الوثيقــة التــي بــين أيــدينا اآلن المســماة أمــ
  َفهي في الحقيقـة ليسـت ملحمـة قُِصـد         " ملحمة جلجامش "

منها إذاعة البطوالت والتغني بها فحسب، بل في واقع األمر،          
 وهذه تعتبـر مفاجـأة كبـرى، إنهـا مرثيـة فـي وفـاة              

 ، ومرثيـة   " عنخ تـوت   –انكيدو  "الذي هو   " توت عنخ آمون  "
في وفاة أخت إخناتون أو أخت توت عنخ آمـون، األميـرة            

 التـي ماتـت مـن قبـل        " ماكت آتون "وابنته  " باكت آتون "
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 لهما في الملحمـة بـالرمزين       َ، واللتين رِمز  "آخت آتون "في  
 :الباكو والماكو كآلتين موسيقيتين

 "ليتني تركت الباكو في حانوت النجار" 

 " هي كأمي ليتني تركته مع زوجة النجار التي" 

 "ليتني تركته مع ابنة النجار التي كأختي الصغرى"

 "سيعيد إلي نالباكو من العالم األسفل؟َواآلن م  

 "سيعيد إلي نالماكو من العالم األسفل؟َوم  

 بعـد وفاتـه ووصـوله      (فقال له خادمه انكيـدو      " 
 :، قال لجلجامش)إلى العالم السفلي

 ذي يوجع قلبك سيدي، ما الذي يبكيك، ما ال" 

 "اليوم آتيك بالباكو من العالم األسفل" 

 "وآتيك بالماكو من العالم األسفل"

 خمبايـا  "وصراع جلجامش وانكيدو ضد العـدو اللـدود         
 إنما يشير إلى صراع السـتعادة عـرش مصـر          "أو حواوا   

ى خمبايا أو حواوا،    ومسم" حور م حاب أو حور محب       "من  
 وغابـات األرز رمـز      ، حاب إنما هو تحريف السم حور م     
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 وأدعو كل من له عالقـة بهـذا         ،يشير إلى مصر ومملكتها   
العمل أن يقرأ الملحمة ثانية وثالثة من هذا المنظور الجديـد،           

 .ويحكم

بعد أن انتشرت األمة المصرية التي كانت تكـون         : إذن  
 بجميع طوائفها تحت لواء إخناتون،      "آخت آتون "مدينة الرب   

ستشارين من اآلسيويين مثل أبيشي وأبرإيـل       ثم استشارة الم  
وغيرهما، فقد اقترحوا أن يقيموا لملكهم ونبي الدعوة دولـة          
في جنوب الرافدين، فانطلق الركب بمـن أبـدى االسـتعداد           
للرحيل وبقي اآلخرون في أماكنهم في الحجاز، ومنهم ابنـه          

 . قربان اهللا أو نفـر نفـرو آتـون مـري كيـا            " سماعيلإ"
وا لحاكمهم كان ال بد من صياغة مالحم بطوالت         ولكي يمهد 

. تمجد الملك الجديد في المكان على غرار ملحمة جلجـامش         
والتي بها يهدم جميع المعبودات ليمهد إللهه الواحـد شـمش           

توت عـنخ   "الذي هو آتون، ويرثي بها في ذات الوقت أيضا          
والحقيقة أن ما جاء في الملحمة من أحداث ومواجهات         " آمون

 ع خمبايا لم يكن في الواقع سـوى أمـاني، ولـم يحـدث              م
ولكن هـذا هـو الجانـب الملحمـي         . أي نصر بهذا الشكل   
 .واألسطوري في العمل
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  نظرة فاحصة في تأريخ الرافديننظرة فاحصة في تأريخ الرافدين
   منها معلوماتنـا عـن حضـارة        ُإن المصادر التي نستمد 

الرافدين تكاد تكون مقصورة على النقوش واآلثار الخاصـة         
 قنصـل فرنسـا بالموصـل      " بوتـا "ضل إلى   بها، ويرجع الف  

 بغيـة الكشـف عـن آثـار     ؛في البدء بعمل حفائر منظمـة     
ـ   (إمبراطورية آشور القديمة،     ى عـن وظيفتـه     طبعـا تخلَّ

فهـو الـذي    ) الدبلوماسية، ال أدري كيف ، لينقب عن اآلثار       
 " خـور سـا بـاد     " ميالدية في جهـة      ١٨٤٢كشف في عام    

في أواخـر   " سرجون"ها  عن مدينة دور شاروكين التي شاد     
القرن الثامن قبل الميالد، ولم يمِض على ذلك زمن طويـل           

طائفة من األعمـال التـي      " اليارد  " حتى استأنف اإلنجليزي  
  قد تركها، فكشف عن أطـالل نينـوي القديمـة           "بوتا"كان  

) القرن السابع ق م   "(آشور بانيبال   "وفيها المكتبة الهامة للملك     
   بـالد مـا بـين      " في كتابـه     –بورت  ديال  .  ل   –ولم ينس 
  فيما يتعلق ببابل ذلك العمـل الـذي قـام بـه             )٤(" النهرين  

 هذا الرجل وكيالً للقنصـلية      َفقد عين " إرنست دي سارزك    "
 م أعمـال وظيفتـه فـي ينـاير         الفرنسية بالبصـرة وتسـلَّ    

م، ولم يكد يمضي شهران على تعيينه حتـى         ١٨٧٧من عام   



 ٢٧٤

نفـس  " (تلـو "رمال التي يطلق عليهـا      بدأ ينقب في أكوام ال    
يترك مهامه الدبلوماسية ليبحث عن اآلثـار، ربمـا         .. الشيء

 كان معنى الدبلوماسية في القرن التاسع عشر هـو التنقيـب           
وما إن بدأ هذا الرجل عمليـة الحفـر حتـى           !!) عن اآلثار 

خرجت له عشرات اآلالف من النصوص فـي شـكل رقـم            
زكائـب  .. ه قرب سطح األرض   طبعا كانت منتظرة ل   . طينية
 !!!زكائب

 ُوقبل أن نستطرد في بحثنا نـود      :  رموز المسماريات  حلَّ
    ا لتاريخ وتطور حل رموز الكتابات البابلية     ُأن نعرض موجز

 :واآلشورية

 ؛يضا المسمارية أو اإلسـفينية    أويطلق على هذه الرموز     
 هـذه   ألن كل عالمة منها تشبه المسمار أو اإلسفين، وحـلُّ         

الرموز يرجع إلى عهد أبعد من كشـوف بوتـا واآلخـرين            
 السالفة الذكر؛ فلقـد كانـت المحـاوالت األولـى تجـري            
على مجموعة من إحدى وأربعين عالمة من الكتابة البابلية،         
كانت تكون العالمـات المقطعيـة فـي النقـوش الفارسـية         

الـذي نقـل فـي عـام        " بيترو دي الفالي  " وبعد  . األكمينية
مس عالمات من أطالل برسيبوليس وتبين معنـى        م خ ١٦٢١
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وكورني ) م١٧١٢(وكيمفر  ) م  ١٦٧٣(الكتابة، أتى شاردان    
م ١٧٦٥وحـوالي   . ببيانات أكثر أهمية  ) م١٧١٨(دي برين   

 والحظ أنها   ،ن نيبور من إيجاد نطق بعض كتابات كاملة       تمكَّ
ن من مجموعات كل مجموعة فيها ثالثة أشكال مختلفـة          َتتكو

بسطها يكون دائما   أبة إذا نقشت في سطر واحد، فإن        من الكتا 
 م  ١٧٩٨صعبها يكون جهة اليسار، وفي عام       أجهة اليمين و  

ل نايشن إلى معرفة أن كلمات نصـوص النـوع األول           توص
 .يفصل بعضها عن بعض عالمة على شكل المسمار المائل

 ر مونتر أن لغة هذه الكتابة األولـى        َم قد ١٨٠٢وفي عام   
نها تقارب لغة الزند التي تفصل كذلك بين الكلمـات،          ال بد أ  

  رموز هـذه اللغـة ولكنـه لـم يوفـق            وقد حاول أن يحلَّ   
  ، في ثالث عالمات للحركة وثـالث عالمـات صـامتة          إالَّ

وفي نفس العام اعتمد جروتفند علـى بعـض االعتبـارات           
األثرية في محاولته حلِّ معميات هذه الكتابة األولى، وقد وجد         

ن اللقـب    التي اعتقد تايشن ومونتر أنها تتضـم       –كلمة  أن ال 
  توجد كثيرا مكررة مرتين عند مسـتهل الـنص،          –الملكي  

  ؛وفي المرة الثانية تنتهي بنهاية رأى فيهـا عالمـة الجمـع           
  وال شـك    ،"ملـك الملـوك   " مما يعطي مجموعهـا معنـى     
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    ن االسم نفسه للملك بحيث تكـون       في أن الكلمة السابقة تتضم
صيغة فالن ملك الملوك، والمجموعة التي تعني ملكًا، تـرد        ال

أحيانًا ككلمة ثالثة بعد هذه المجموعة وفي هذه الحالة ال بـد            
 أي تكـون    ؛"االبن" أن يكون لدينا اسم األب يسبقه لفظ معناه       

وفي مكان آخر   ". فالن الملك "ملك الملوك ابن    " فالن"الصيغة  
ابن فالن، دون أن يكـون      ملك الملوك   " فالن"يوجد بالمقارنة   
" برسيبوليس"ق بنقوش   ا كان األمر يتعلَّ    ولم ،هذا األخير ملكًا  

فإن هذه الصيغة الثانية ال بد وأنها تذكر اسم مؤسس األسرة           
ق بكورش الذي كان كل من أبيه       الكمينية، فإذا كان األمر يتعلَّ    

وابنه يحمل نفس االسم فإن فالن وفالن يكونان شخصا واحدا          
 :كون فالن هو دارا، وحينئذ فإن الترجمة يجب أن تكونوي

 ..اكسر كسس ملك الملوك ابن دارا الملك

 ...دار ملك الملوك ابن هستاسب

 جروتفند رموز ثالثة األسماء األعـالم هـذه         ولكي يحلَّ 
استعان بالنطق القديم وأمكنه أن يحقق بصفة نهائية حركتين         

  ،مقطعيـة ويعين الحرف الصـامت فـي عشـر عالمـات           
 " السـن "ولقد أكمل عمله بعده أحد عشر عالما مـن بيـنهم            

" أوبيـر "، ولـم يعـرف      "راولنسون"و" هنكس  "و" برنوف"و  
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ا العالمـة الرمزيـة     م، أم ١٨٥١ في عام     إالَّ – ال   –المقطع  
ـ    " أورمزد" التي يختفي وراءها اسم      ت اإلله الوطني فقد ظلَّ

 .م١٨٧٤مستعصية على الحل حتى عام 

ا ثانية كتابات برسيبوليس فقد كانت مثـار صـعوبات          أم
كثيرة، ولكن الرأي اتجه بحق إلى أن ثالث األقاصيص ال بد           
وأنها تروي نفس الشيء بثالث لغات مختلفة، ولقـد لـوحظ           
أوالً وجود عالمة خاصة تسبق أسماء األعـالم، ثـم بـذلت         

. محاوالت لترتيب العالمات تبعا لعـدد واتجـاه عناصـرها         
 ت أول محاولة جدية للترجمـة هـي التـي قـام بهـا              وكان
  وقـد كشـف هـنكس       ،"وسترجارد" م الدانمركي ١٨٤٤عام  

" سولسـي "ودرس  ) م١٨٤٦(عن مقاطع بعـض العناصـر       
" نـوريس "م نشر   ١٨٥٣الصيغ النحوية، وفي عام     ) ١٨٥٠(

  وقـد روجـع     ،التي جمعهـا رولنسـون    ) بهسيتون(نقوش  
ولقد كـان مـن نتـائج       فيها الحل الذي اقترحه وسترجارد،      

الحفائر التي قامت بها البعثة في بالد العجم أن كثـر عـدد             
          ث َالنصوص المكتوبة بهذه اللغة اإلنزية التـي كـان يتحـد 

 .غير الساميين" عيالم"بها سكان 
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ا الكتابة الثالثة فالفضل في معرفـة الكلمـات األولـى           أم 
ـ   " جروتفنـد "منها يعود أيضا إلـى       صـل  ن أن يف  فقـد تمكَّ

مجموعات العالمات التي تقابل أسماء كـورش وهستاسـب         
ا كان قد الحظ مشابهة هذه الكتابـة         ولم ،ودارا واكسركسس 

  فقـد وفِّـقَ   ؛ عليه في أطالل بابـل    َلكتابات اآلجر الذي عِثر   
    ؛"نبـو خـذ نصـر     "ن اسم   إلى تعيين المجموعة التي تتضم  

علق بمحاولـة  وهكذا كانت األحوال على وجه التقريب فيما يت      
ا عـن   أم. حلِّ رموز هذه اللغة عندما أعلن بوتا عن كشوفه        

النوع الثالث من كتابات برسبوليس فقد أمكن فقط الوصـول          
إلى معرفة عشرين من أسماء األعالم المعروفة من النوعين         

 .اآلخرين

 أن يصـل   " Loewenstern" لـوفن شـترن   "ولقد حاول   
ـ أإلى حلِّها فوجد لبعض العالمـات         كاالً أخـرى تكتـب     ش

 " توافـق األصـوات     "بها ووضع أساسا لما ُأطِلـقَ عليـه         
ـ    ،أي وجود عالمات مختلفة تودي صوتًا واحدا       ن  وقـد تمكَّ

من حل رموز بروتوكول سرجون على اآلثـار        " لونج برييه "
 عالمة مختلفة، فوجد    ٦٤٢التي كشف عنها بوتا ورتبها إلى       

" ت واحد، وميز كتابة   كما وجد لوفن شترن عالمات ذات صو      
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عن كتابتي برسيبوليس وبابل وأكد أخيرا أن اللغة        " خورزاباد
وفصل سولسـي جمـالً صـغيرة فـي نصـوص           . سامية

        ١٢٠ن  برسيبوليس تطابق جمالً في النص الفارسـي وعـي 
 وكشف هنكس في دبلـن عـن أسـاس          ،حرفًا ووجد نطقها  

ع الحروف المقطعية بمعنى أن بعض العالمات تساوي مقـاط     
باد أ سولسي أخيرا بنصوص خورز    َ اهتم َ ثم ،وليس حروفًا فقط  
  َواقتنع بأن النص    ر عدة مرات وعمل مقارنـات،     َ نفسه قد كُر

وبفضل استخدامه لقراءاته السابقة للعالمات أمكنه الوصـول        
 واقترح روالنسون الذي كان قد نشر       – سطرا ٩٦إلى ترجمة   

ــ ــرود دون تعلي ــلة نم ــة لمس ــة –ق إذ ذاك ترجم   ترجم
 .فيها اختالف بسيط

 بهيسـتون   َم قرأ روالنسون وترجم نص    ١٨٥١وفي عام   
           ن قيمـة   الذي ينتسب إلى النوع الثالـث مـن الكتابـة فبـي 

أو وجـود   " د األصـوات  ُتعـد " حرفًا وكشف عن مبدأ      ٢٤٦
   َعالمات لكل منها عد  وفي السنة التاليـة     ،ة أصوات َة قيم وعد 

المات تكون مقـاطع مركبـة،      تحقق هنكس من أن بعض الع     
 . ق البحث في حلِّ رموزها ازداد أمرهـا تعقيـدا         ما تعم وكلَّ

سيوية بلندن أن تقترح على عـدة       عند ذلك رأت الجمعية اآل    
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 كل منهم على طريقته الخاصة ومبادئه رموز        علماء أن يحلَّ  
نص تزيد سطوره علـى الثمانمائـة، وأرسـل روالنسـون           

  وأوبيـر مخطوطـاتهم ففتحـت       وهنكس وفوكس وتـالبوت   
 . م، وكانت النتيجة مرضـية تمامـا      ١٨٥٧ مايو سنة    ٢٥في  

شـور  أوقد طُِبعت التراجم األربع لهذا النص الخاص بملـك          
 لكي يتأكد الجميـع     ؛على أربعة أعمدة  " تجالت فالسر األول  "

من أنه قد عثر على مفتاح الكتابة الثالثة للنصوص األكمينية          
  .)٥(وريين والبابليين وهي كتابة اآلش

ويستفاد من هذا العرض الكتشـاف المسـماريات وفـك          
 م قـد انتهـى العلمـاء فعـالً         ١٨٥٧رموزها أنه في سـنة      

من معرفة أسرار تلك اللغة ومعرفة قواعدها أيضـا، وأنـه           
أصبح ممكنًا منذ هذا التاريخ ترجمة أي نص من وإلى هـذه            

 .اللغة

  في ضبابفي ضباببداية التاريخ البابلي ما تزال بداية التاريخ البابلي ما تزال 
 اختلف علماء تاريخ الشرق األدنى القـديم فيمـا بيـنهم           
في تحديد بداية التاريخ في منطقـة الرافـدين وتضـاربت           

 قـد حـدد عـام      " Kuglerكـوجلر   "  فقد كان األب   ؛أقوالهم
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 وذلك كنتيجة لسلسلة    ؛م لبدء األسر األولى البابلية    .  ق ٢٢٢٥
من األرصاد الخاصة بخسوف كوكب الزهرة فـي عصـر          

  وخاصة ذلك الخسوف الـذي حـدث        – أميزادوجا   –الملك  
 من بـين التـواريخ      ُ والذي يعد  ،في السنة السادسة من حكمه    

التي يعتبرها معروفة، وهو من أجل ذلك يرجع هذا الخسوف          
ـ       ق م ، إالَّ    ١٩٧١ – ١٩٧٢إلى عام    ر  أنه هو نفسه عاد فغي

  ؛٤٩٧صـفحة   " من موسـى إلـى بـولس      "رأيه في كتاب    
دخل في حسابه بعض االعتبارات المتعلقة بأوقات جنـي         إذ أ 

طبقًا لما ورد في ألواح ترجـع إلـى نفـس           !! المحصوالت
 ق م   ١٧٩٥ – ١٧٩٦ وعلى هذا األساس حدد عام       ؛العصر

ب على ذلـك     ق م ، ولقد ترتَّ     ١٩٧١ – ١٩٧٢بدالً من عام    
أن حذف من عصر األسرة األولى ومن كل ما سبقتها مـن            

 سنة، ومعنى هذا أن تبدأ األسرة األولـى         ١٧٦أحداث مقدار   
 ٢٠٥٧ ق م ، وهو تاريخ شديد القرب من عـام            ٢٠٤٩عام  

لبدء نفس األسرة طبقًا العتبارات     " فيدنر  " ق م الذي يحدده     
 !!!!أخرى، ما هي تلك االعتبارات يا ترى عند كل منهما ؟

النجـدون "الـذي أورد ذكـره      " فوذرينجام" ا الفلكي   أم " 
فإنه ال يقبل الرأي األول لألب كوجلر عن التاريخ         " هفي كتاب 
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ويعلن استحالته من الوجهة الفلكية،     ) ١٩٧٢/٧١(الذي أورده   
 اللهـم اجعلـه     –كما يرفض أيضا قبول التصحيح المقترح       

 !!!!خيرا

ألن في اعتقاده أن السنة الوحيدة التي يمكن أن تتطـابق           
  للعـام السـادس     مع الوقائع الواردة في الوثيقة المسـمارية      

 ومن ثم فـإن     – ١٩١٦/١٥هي  " أميزادوجا"من حكم الملك    
 ق م ، وإذا كان األمر كذلك        ٢١٩٦بدء األسرة يقع في عام      

  سنة من تاريخ هذه األسـرة ومـا سـبقها           ٥٦فيجب حذف   
  .)٦(... من أحداث 

     ل بتعديل التاريخ المعمـول     ولكن أال يجدر بنا، قبل التعج 
 االتفاق بين الفلكيين في هذا      َتظار حتى يتم  به في فرنسا، االن   

ا ندعو اهللا أن يتفقوا، ربما هذه المرة مع كوكب          نَّأ الَّإالشأن،  
 !!!آخر، مع المريخ مثالً

هذا الخالف طبعا واضح أنه مصطنع، وواضح أنه لـيس          
خالف علماء حقيقيين يبحثون عن النتائج العلمية، بل ال بـد           

!! ا هو يا ترى هذا الشـيء ؟؟       أن يكون في األمر شيء، فم     
 ..أعتقد أنه ليس صعبا حدس هذا 
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َفمر     مونه مـائتين    َة يؤخِّرون التاريخ مائتي سنة ومرة يقد
بتاريخ " اللعب"وأمثلة كثيرة أخرى، وهم في ذلك يهدفون إلى         

 !!!ملك معين بالذات حتى ال يتوافق به ؟؟

  التصنيف التالي الذي هو مفـروض أنـه       : زد على ذلك    
 ...من واقع وثائق فعلية

 !! التاريخ األسطوري، ونعجبَلنر

سـنة   ٤٥٦٠٠٠ة األسرات السابقة علـى الطوفـان        َمد 
  WB ٦٢طبقًـا للوثيقـة     ) ربعمائة وست وخمسون ألـف    أ(

) مائتان وواحد وأربعون ألـف ومائتـان      ( سنة   ٢٤١٢٠٠و  
 : والتي تذكر أيضا األرقام التاليةWB ٤٤٤طبقًا للوثيقة 

 سنة وثالثـة شـهور      ٢٤٥١٠: ة األولى في كيش   األسر
 !!!وثالثة أيام ونصف

  سنة٢٣١٠: األسرة األولى في أوروك 

  سنة٣١٩٥: األسرة الثانية في كيش 

 . سنة٤٢٠) فجأة: (األسرة الثانية في أوروك

 . سنة١٣٦: األسرة في ماري 



 ٢٨٤

 . سنة١٠٠) فجأة: (األسرة الثالثة في كيش 

  سنة٤٩١ :األسرة الرابعة في كيش 

 . سنوات٧: األسرة الخامسة في أوروك

هذه التواريخ السابقة والمدد الزمنية لحكم أسـرات        *** 
 في الرافدين موجودة فـي المراجـع كلهـا، وقـد نقلتهـا             

، ويشار إليها بأنهـا     "ميزوبوتاميا"من كتابه   " ديالبورت"عن  
 !!!تاريخ أسطوري"

 ها ال بـد    والواضح رغم التعليق عليها بكلمة أسطوري أن      
أن تدرج في كتب التاريخ، فهل هذا لهدف العلمية في البحث           
أم لهدف آخر؟ أو ربما يكون للتهوين على الـدارس عنـدما            

بمائتين أو ثالثمائة أو أربعمائة من السنين فال يكـون          " يلعب"
 . األمر ملفتًا للنظر عند العبث بتاريخ الملـك المعـين إيـاه           

 !!بريرات ؟؟أم ماذا وراءهم غير ذلك من ت

ا نظام األسرات التي اتبع في الرافدين فـال تسـتطيع           أم 
أن تتبعه بأي شكل من األشكال، والزمن الذي يحدده العلماء          
 لكل أسرة يسوده غموض، ثم تظهـر بعـد ذلـك فتـرات             
 من الزمن تنقطع فيها خيوط الزمن ليذكر لك المرجـع كـذا            
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زمان ال نعلم   أو المرجع كذا أنه في خالل قرن ونصف من ال         
 أن ثمانية من الملوك خلف الواحـد        الَّإشيًئا عن تاريخ بابل،     

وآخرون يقولـون بـأن التـاريخ       . منهم اآلخر على العرش   
 ابتداء من آشور فـي القـرن        الحقيقي ليس له سند علمي إالَّ     

 .السابع والثامن قبل الميالد

أي الملوك حكم في لجش أو في أرليدو أو في كـيش             َثم  
 ي سومير أو فـي أور أو فـي مـاري أو فـي أوروك               أو ف 

 أو في إسين أو في الرسا أو فـي بورسـيبا أو فـي أومـا                
لخ؟ ويصور كل ذلك على أنـه       إ.. أو في سيبار أو في بابل     

 ممالك وإمبراطوريات حكمت الرافـدين وبابـل، والعجيـب         
 في األمر أن كل هذه األماكن تقع فـي مسـاحة متالصـقة             

ــى  ــد عل ــم  ١٥٠ال تزي ــم، ومــن الجــائز ١٥٠× ك   ك
 . أن هذه المدن عاصرت بعضها البعض– بل من المؤكد–

     ن عليها بالمسـمارية،    َونالحظ من كم الرقم الطينية المدو
أن هذه البالد لم يكن لها شاغل سوى أن تصنع هـذه الـرقم              
 وتدون عليها رسائل وترسلها إلـى المدينـة التاليـة لهـا،            

اآلن على أي مظهـر حضـاري       وال يوجد دليل مقنع حتى      
 بـل ووصـل األمـر      . يشير إليه مضمون تلـك الرسـائل      
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إلى أن هذه المدن كانت تتراسل مع ملوك مصر في األسـرة            
 الثامنة عشرة، مع أن الدارس للحضـارة لتلـك األصـقاع           
ال يقتنع حتى بمراسالتهم مع بعضهم، فما حكاية هذه الـرقم           

ا مع أن الواقع فـي ذلـك        الطينية، ولماذا هذا الكم الهائل منه     
الوقت يمجمعظمها كما أن محتوياتها متضاربة؟ُها أو يمج  

 لقــد علمنــا فيمــا ســبق أن المــوظفين الدبلوماســيين 
في السفارات األجنبية في العراق كـانوا يهملـون مهمـاتهم      
الدبلوماسية، ويذهبون للتنقيب عن اآلثار وبالذات في الفتـرة         

ر، فماذا كان دافعهم، وماذا كانت      في نهاية القرن التاسع عش    
إمكانيات مثل هؤالء الدبلوماسيين حتى يخرجوا لنا في فتـرة          
 وجيزة عشرات اآلالف من هذه الرقم التـي أطلقـوا عليهـا           

وفي أي طبقـة مـن طبقـات األرض         .   وثائق – فيما بعد  –
 ؛وجدوها، الواضح أنهم وجدوها على السطح القريـب جـدا         

 هذه الوثائق لو أنها حقيقية لما رجع        وهذا بدوره يشير إلى أن    
تاريخها إلى أبعد من عصر تدوين ألف ليلة وليلـة وعصـر        

 والسؤال األهم من ذلك هل كان موقع مدينة         ،هارون الرشيد 
البصرة الحالية في العراق والتي نقب فيها السيد الدبلوماسي         

م، نقول هل كان لهذا المكان وجود من أصله         ١٨٧٧في عام   
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 ألن كل الدالئل العالمية تشير      ؛فيه ويجد فيه وثائق   حتى ينقب   
بالقطع إلى أن موقع هذه المدينة في األلفية الثانية قبل الميالد           
كان ما يزال داخل مياه الخليج العربي ومستنقعاته، فمن أين          
 أتى لنا بكل هذه العشرات من اآلالف من الـرقم والوثـائق،            

 لشـانزليزيه  في الغالب أتى بها معـه فـي زكائـب مـن ا            
 !!!في باريس

 م ١٨٨٧ألم يكن مثل هذا تماما مـا حـدث فـي سـنة              
في تل العمارنة عندما عثرت الفالحة المسكينة على أمثـال          

 !!!تلك الرقم وأدخلوها التاريخ من أوسع أبوابه وأغباها ؟

وما يعزز فرضياتنا هنا وكما أسلفنا من قبـل أن اللغـة            
  زها ووضع قواعدها قبل ذلـك       كشفها وفك رمو   َالبابلية قد تم

بما يناهز الثالثين عاما، يعني تأليف النصوص على مثل تلك          
الرقم أصبح شيًئا سهالً جدا، فلمصلحة من يرتكبـون هـذا           
الجرم، وما الموضوع المراد تزويره في الحقيقة، أليس هـو          

 !!!الذي نحن بصدد بحثه اآلن ؟

  ""نفر روهونفر روهو""أمنيات أمنيات 



 ٢٨٨

الطريق أن تاق البعض ليسمع     وال شك ونحن في منتصف      
  ت إليه األوضاع في مصر بعد مرور كل هـذه          َشيًئا عما ترد

األحداث، ولكنا لن نعرض للوضع السياسي القـائم آنـذاك،          
          ف َفسنفصله إن شاء اهللا في كتابنا القادم، ولكنا نريد أن نتعر

على الجو العام عند أهل مصر بعد رحيل ملك البالد منفيـا            
التوحيدية، فمن غير المعقول أن تحدث كل هذه        بسبب ديانته   

 .األحداث وتنتهي القصة بال تداعيات

 :النص

واآلن اتفق في عهد جاللة الملك سنفرو وهـو الملـك           " 
المحسن في كل هذه األرض أن موظفي الحاضرة دخلوا يوما          
القصر ليقدموا للملك تحياتهم، ثم جاءوا ثانية ليقدِّموا تحياتهم         

وعندئذ قـال الملـك      ؛ى كما كانت عادتهم اليومية    ة أخر َكر 
حضر لي موظفي مقـر     أاذهب و : لمستشاره الذي كان بجانبه   

الملك الذين خرجوا من هنا اليوم ليقدموا تحيـاتهم، فـدخلوا           
           ة َعليه وسجدوا ثم انبطحوا على بطونهم أمـام جاللتـه كـر

لقـد أمـرت بطلـبكم      ! يا إخواني : أخرى، وقال لهم جاللته   
خوانكم إحثوا لي عن ابن من أبنائكم يجيد الفهم أو أخ من            لتب

بارع، أو صديق من أصدقائكم قد أنجز بعض عمل شريف،          
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  َأي فرد يتحد بكلمات جميلة وألفـاظ مختـارة عنـدما         َث إلي 
وعندئذ سـجدوا منبطحـين     . تسمعها جاللتي تجد فيها تسلية    

 على بطونهم في حضـرة جاللتـه مـرة أخـرى، وقـالوا            
يا أيها  " باست"يوجد مرتل عظيم لإللهة     : رة جاللته  في حض 

وهو شعبي قوي الساعد    " نفر روهو " الملك يا موالنا، واسمه     
وكاتب حاذق األنامل، وهو شخص مسود أغنى أقرانه، ليتـه          

وأدخل عليه  ! اذهبوا وأتوني به  : فقال جاللته . يشاهد جاللتك 
: لتهفي الحال وسجد على بطنه في حضرة جاللته، وقال جال         

يا صاحبي وحدثني ببعض كلمـات      ! تعال اآلن يا نفر روهو    
. جميلة، كلمات مختارة، حينما أسمعها ربما أجد فيها تسـلية         

ــو ــر روه ــل نف ــال المرت ــات : فق ــتكون الكلم ــل س  ه
 يهـا الملـك    أمن األمور التي حدثت، أو مما سيحدث، يـا          

  إذ الحاضـر    ؛ال ، ممـا سـيحدث     : يا موالي؟ فقال جاللته   
 يده إلى صـندوق     َ به اإلنسان، فمد   ُدخل في الوجود ويمر   قد  

      ا ودوا ومددا وقلمن كتابة ما تحدث    َمواد الكتابة وأخذ قرطاس
به الكاهن المرتل نفر روهو، حكيم الشـرق التـابع لإللهـة            

 ابن مقاطعـة عـين شـمس، حينمـا كـان يفكِّـر             .. باست
نما يأتي  فيما سيحدث في األرض، ويفكِّر في حالة الشرق حي        
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اآلسيويون بقـوتهم، وحينمـا يعـذبون قلـوب الحاصـدين           
 ."ويغتصبون ماشيتهم وقت الحرث

وهي اآلن  " جولنيشف"وقد عثر على هذه البردية األستاذ       
 ب،  ١١١٦بمتحف ليننجراد، برديـة بيتـر سـبورج رقـم           

 وتحتوي على ما أسـموه نبـوءات كـاهن مرتـل اسـمه             
   في حضرة الملك سـنفرو     عي أنها ألقيت    َنفر روهو، الذي يد

الذي ينتسب إلى األسرة الرابعة أي قبل العصر الذي نحـن           
          د َبصدده بألف وخمسمائة عام، والواقع أن ذلـك هـو مجـر

وضع تمثيلي ليسبغ على كلماته قوة التأثير، أو أن ذلك نـوع            
من الرمزية للتخلص من الرقابة التي لم تكن تسـمح آنـذاك            

 . يؤكد كل الباحثينبتداول مثل تلك األفكار، كما

ا اإلشارة للملك سنفرو بصفات الملك المحسن فهذا ربما         أم
 يشير إلى مفتاح جديد لشخصية سنفرو الـذي ربمـا يكـون            
له دور في الديانة القديمة التوحيدية، يريد شخص كنفر روهو         
إلى التنويه إليه، وربما يتكشف ذلك في المستقبل لو بحث هذا           

 .الموضوع باحث مهتم

  ::تستطرد البرديةتستطرد البرديةوو



 ٢٩١

 "            ـنيهتم بها، وال م نا فال ملقد أصبحت تلك البالد خراب
م عنها، وال من يذرف الدمع عليها، فأية حالة تلك التـي            يتكلَّ

 .عليها البالد؟ لقد حجبت الشمس فال تضئ حتى يبصر الناس

 وقد كان من نتيجة تعطيل أعمال الري العظيمـة العامـة           
ا، فيمكن لإلنسان أن يخوضه بالقدم،      أن أصبح نيل مصر جافً    

) يعني النهـر  (وصار اإلنسان عندما يريد أن يبحث عن ماء         
لتجري عليه السفن وجد مجراه قد صار شـاطًئا والشـاطئ           
صار ماء، وكل طيب قد اختفى وصـارت الـبالد طريحـة            
الشقاء بسبب طعام البدو والذين يغزون البالد، وظهر األعداء         

وسأريك الـبالد وهـي     .. يويون إليها سفي مصر فانحدر اآل   
.. وقد حدث في البالد ما لم يحدث قط من قبـل          . مغزوة تتألم 

فالرجل يجلس في عقر داره موليا ظهره عندما يكون اآلخر          
ريك االبن صار مثل العدو، واألخ صار       أوس.. يذبح بجواره   

خصما، والرجل يذبح والده، وكل فم ملـؤه أحببنـي، وكـل        
وأمالك الرجـل   ..  قد ذهبت، والبالد تحتضر    األشياء الطيبة 

 وسأريك أن المالـك صـار      ... تغتصب منه وتعطي األجنبي   
 وأن األرض قـد نقصـت،      .. في حاجة، واألجنبي في غنى      

ــاة شــحيحة،   ــا، وصــارت الحي ــد تضــاعف حكامه  وق



 ٢٩٢

مع أن المكيال صار كبيرا، وتكال الحبوب حتى يطفح الكيل          
 البالد وقد صارت مغـزوة      سأريك). حين تُجبى الضرائب  (

 تتألم، وأن منطقة عين شمس لن تصـير بعـد مكـان والدة             
 .كل إله

  من غير تـردد أو شـك       " نفر روهو   " ل  َوبعد ذلك يتحو 
عن تلك الصورة التي يصف فيها القحط الذي وقعـت فيـه            
البالد مناديا بالكلمات التالية، داعيا لظهـور الملـك الـذي           

 :فيقولسيخلص مصر مما حاق بها 

وهو ابـن امـرأة     " أميني"سيأتي ملك من الجنوب اسمه      "
وقد وِلـد فـي الوجـه القبلـي،         ) الملكة تي   (نوبية األصل   

وسيستلم التاج األبيض وسيلبس التاج األحمر، فيوحد الـبالد         
بذلك التاج المزدوج، وسينشر السالم في األرضـين فيحبـه          

 يبقـى  " نسـان ابن اإل "وسيفرح أهل زمانه، وسيجعل     .. أهلها
ا الذين كانوا قد تآمروا على الشـر ودبـروا           أم ،أبد اآلبدين 

الفتنة فقد أخرسوا أفواههم خوفًا منه، واآلسيويون سـيقتلون         
بسيفه، واللوبيون سيحرقون لهيبـه، والثـوار سيستسـلمون         
لنصائحه، والعصاة إلى بطشه، وسيخضع المتمردون للصـل        

ن حتى ال يـتمكَّ   " الحاكمسور  " وسيقيمون.. الذي على جبينه  



 ٢٩٣

اآلسيويون من أن يغزوا مصر، وسيستجدون المـاء حسـب          
طريقتهم التقليدية ألجل أن تردها أنعامهم، والعدالة سـتعود         
إلى مكانها، والظلم ينفى من األرض، فليبتهج من سـيراه ،           

 )٧(. " ومن سيكون من نصيبه خدمة ذلك الملك 

ى عهـدهم رغـم عـدم        المؤمنون بالوحدانية عل   لقد ظلَّ 
استطاعتهم أن يرحلوا مع مليكهم في المنفى، وظلوا يتمنـون          

لق على جبينه تاجـا     أاللحظة التي يعود فيها إلى بلده ثانية يت       
   عرشه المسلوب، وينشـر     ُالوجهين البحري والقبلي ويسترد 

   الخير البـن اإلنسـان، اإلنسـان        ُالعدل ويمحو الظلم، ويعم 
المبادئ والقيم السامية التي يـدعو      العادي المطحون، وتعود    
 ولكن هل يتحقق هذا الحلم ؟؟؟. إليها إله الوحدانية آتون

  العبرانيون والعبريونالعبرانيون والعبريون
 ؛الذي هو إخناتون  ) خل شمش (الحظنا أن الملك جلجامش     

ألن هذا االسم الجديد هو ترجمة حرفية السمه، الحظنا أنـه           
 لجـامش   في المكان، وببعض الدعاية كملحمـة ج       ُبدأ يستقر

 وأعلى بناء أسوار مدينة أوروك      ،أسس لنفسه اسما وشخصية   
         ا بـدأ   التي كان يوقظ أهلها كل صباح على قرع الطبول، فلم



 ٢٩٤

يكون رئيسا مسموع الكلمة في أوروك، واتبع البابليون مذهبه         
التوحيدي الذي ترجم أيضا إلى البابلية وتـرجم اسـم اإللـه            

 ؛ي أن تكون ديانته عالمية    إلى شمش، لم يكن هذا ليكف     " آتون"
ألن على عكس ما يدعي، كانت المسمارية ولغتهـا سـواء           
سومرية أو أكادية لغة محلية ال تستطيع الوفـاء باحتياجـات           
 الديانة وال بمتطلبات الدولة الفتية، وألن الملك كـان يرنـو           
 إلى أبعد من حدود بابل، فكان عليه أن يجد مخرجـا لـذلك             

 االقتـراح باسـتعمال اللغـة العبريـة         فكـان    ؛إلى العالمية 
 كلغة رسمية للمحادثة للدولة، ولكـي  – لغة كنعان في الشام  –

ال تعرف شخصية الملك على األقل بالنسبة للحكام المصريين         
فكان عليه أن يتبع بعض اإلجراءات األمنية منها كما ذكرنـا           
 تسوير مدنه بأسوار تسـتطيع بهـا الـدفاع عـن نفسـها،             

ناع على الوجه يخفي مالمح الملـك المعروفـة         ثم استعمال ق  
لدى اآلخرين، وهذا بالفعل ما يميـز كـالً مـن جلجـامش             
وحمورابي، ثم أخيرا وليس آخرا نقل كل شيء من المصرية          
 إلى البابلية أوالً ثـم فـي النهايـة إلـى العبريـة، وربمـا               
أن المسمارية كانت للتدوين فقط والعبريـة لغـة الحـديث           

نه ربما لم تكن العبرية قد اتخذت بعـد حروفهـا            أل ؛والكالم



 ٢٩٥

المألوفة بعد في الكتابة، وكانت المسمارية أقرب في كتابتهـا          
إلى المصرية من حيث المبدأ، فكانت حركة كبرى لعبرنة كل          

 ، أي تحويل كل التراث والثقافة المنطوقة إلى العبريـة         ؛شيء
 .ومن هنا جاءت التسمية بالعبرانيين

خل (تباع الفارس إخناتون    أللداللة على   " يينالعبر"وتسمية  
 ألن هـذه التسـمية      ؛ليست صحيحة من هذا المنظور    ) شمش

تدل على كل من يتكلم العبرية حتى ولو لم يكن تابعا لديانـة             
 فهي التسـمية الصـحيحة     " عبرانيين"ا تسميتهم   إخناتون، أم 

 –الذي يعنـي     عبريا،) الشيء  (عبرنة، جعل          من
 ، وكان مـن     )٨( أي نقل كل شيء إلى اللغة العبرية       –رن  عب

مظاهر ذلك أن بدأت حركة عبرنة لكل التراث ابتـداء مـن            
        ة إلى العبرية   َاألسماء، فنجد أن الملك قد ترجم اسمه لثالث مر

 .وسنشرح تفاصيل ذلك في حينه

 شـيًئا مختلفًـا    " عبـري "وبناء على ذلك يكون التعبيـر       
م اللغة العبرية من أصل     هو الذي يتكلَّ   فالعبري   ؛عن عبراني 
 ا العبراني فهو ذلك الذي كان يتبع مذهب إخناتون         كنعاني، أم

م لغة أخرى ثم اتخذ اللغة العبريـة بنـاء          خليل اهللا وكان يتكلَّ   
على أمر الملك لغـة لـه، فـالعبريون ليسـوا عبـرانيين،             



 ٢٩٦

ذا واتضح بعد ه  . والعبرانيون ليسوا عبريين، ولكنهم تعبرنوا    
أن تعبيرات كالعابيرو والخابيرو ال عالقة لهـا بالموضـوع          
إطالقًا، وقد قلنا إن ذلك كان نوعا من اإلجراء الوقائي ضـد            
الخطر القادم من مصر والذي يمكن أن يظهر ثانية ويهددهم          

 .تباعهأفي مكانهم الجديد لو عِرفَ أنهم المصريون إخناتون و

ـ        ة البابليـة لـم تكـن    وهذا أيضا دليل جديد على أن اللغ
    دألنهم لو كانوا يعرفونها     ؛عىَمعروفة لدى المصريين كما ي 

أو أنها لغة الدبلوماسية لعرفوا والكتشف أمـرهم مـن أول           
 .وهلة

  حمورابي حمورابي 
  بداية ونهاية الحضارة في بابلبداية ونهاية الحضارة في بابل

حمورابي هو أكثر ملوك بابل تألقًا والمؤسـس الحقيقـي          
 القوانين وأن يعيد    َن يسن وقد قُدر له أ   .. لوحدة اإلمبراطورية 

 ولقد سار إلى أبعد ممـن       ،تنظيم إدارة العدل ويركِّز السلطة    
 إذ استطاع عن طريق ثورة دينية أن يقلـل          ؛حكم هذا اإلقليم  

 من عدد اآللهة عن طريـق إرغـام المعبـودات المتنافسـة            



 ٢٩٧

نيبور الذي استطاع أن يتمتع     " إنليل"على التكتل بل وأن يخلع      
، "شمش"ذ أزمان ال يستطاع تحديدها لصالح إلهه        بالسيادة من 

وقد استطاع بعد خمس سنوات من واليته للعرش االسـتيالء          
 على أوروك وإيسين ولكنه لم يقـِض علـى أسـرة الرسـا             

  فيما بعد حين أشهر الحرب ضد جيـوش دولـة عـيالم             الَّإ
 .في أرض الفرس

 َوقد اهتم  إقـرار  "د وصـوله للحكـم ب       َ حمورابي بمجر
" قـرارات اإلنصـاف   "وعمل طول عهده على جمع      " عدالةال

  والقـانون الموحـد الـذي عِثـر         ،وأمر بنقشها على الحجر   
عليه في سوسة ليس سوى واحد من هذه المجموعات التـي           

وقد سرد  . ت بعد السنة األربعين من حكمه على األرجح       َنُِشر
اضـعة  عددا معينًا من المدن الخ    " القانون الموحد "في مستهل   

  نفوذها من الجش واريدو بالقرب من الخلـيج  َلبابل التي امتد 
. شور ونينوى وهما مدينتان من مدن آشـور       آالفارسي حتى   

 وكان الجنس السوميري قـد كـاد يـزول ويتالشـى لـوال             
أن حمورابي عرف كيف يستغل هذا االنحطاط في سـومير          

ـ          ؛لدعم نفوذه   ديم  فنبتت في ذهنه فكرة تعديل هذا التـراث الق
في وضع جديد يتفق والظروف السياسية الجديدة، وكذا حلت         



 ٢٩٨

 ،بابل العاصمة السياسية محل بقيـة المـدن بغيـر منـافس           
 .وأصبحت العاصمة الدينية التي يلتمسها اآلشوريون

 وقد وجد حمورابي فـي تنميـة التجـارة مـع الغـرب             
أي مع أقاليم البحر األبيض المتوسط التي كانت تقصد منـذ           

 ليجلب منها الحجر والمعادن وأنواع الخشب العطرية        البداية
التي ال وجود لها إطالقًا فـي السـهول المنخفضـة لدجلـة             

 وكذلك شق القنوات داخل مملكته بقصـد تيسـير          ،والفرات
 وتدل الرسائل التي تبادلها     ،التبادل وزيادة األراضي الزراعية   

ه عنـي   ز في يده الشئون اإلدارية وأن     مع حكام المدن أنه ركَّ    
مباشرة بإدارة الشئون القضائية وبمشروعات المنافع العامـة        

 .وكذلك بتنمية أمالكه الخاصة وصيانة قطعانه الجديدة

وقد أثبتت الحفائر أنه كانت توجد منذ ذلك العهد قواعـد           
لتخطيط مدينة بابل، تلك القواعد التي صمدت واتبعت حتـى          

غـم الثـورات    نهاية عهد اإلمبراطورية البابلية الجديـدة ر      
 .وعهود االحتالل األجنبي

ويغطي مدنية عهد حمورابي القصر وتل عمران بن علي         
والمركز، وكان يوجد في المنطقة الواقعة إلى شمال المركز         
حي خاص بنيت بيوته باللبن المقام على أساس مـن اآلجـر            
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 وقد كـان    ،وهي الطريقة التي اتبعت دائما بعد ذلك في البناء        
حي تحت مستوى الماء الحالي والجزء اآلخر       جزء من ذلك ال   

 وتدل طبقة كثيفة من الرماد على أن هذا الحي دمـره            ،فوقه
حريق ربما شب وقت الغزو الحيثي، وكانت الطرق الكبيـرة        

   ا للطريق المقدس تتقاطع متعامدة مـع طـرق       َالموازية جميع
أخرى، في حين أن بيوت المدن السوميرية القديمـة كانـت           

 )٩( ترتيب كما أنه لم يكن للطرق اتجـاه ثابـت            مجمعة دون 
 ).قارن ذلك مع تخطيط مدينة الرب في آخت آتون(

      نة بـاللغتين   َولدينا سلسلة من نصوص تدشين المعابد مدو
السومرية واألكادية، فهي تخبرنا عن تشييد أبنية في مدينـة          

      ثنا    ُسيبار وإنجاز معبد شمش في الرسا، والنصالتالي يحـد 
 :ء معبد في مدينة الرسا باللغة السومريةعن بنا

من أجل شمش سيد السماء واألرض قام حمورابي رسول        "
آنو وخادم أنليل وحبيب شمش، الراعي الـذي أبهـج قلـب            
مردوك، الملك القوي، ملك بالد بابل، ملك بالد سومر وأكاد،          
ملك الجهات األربع، الملك الذي جدد معابد اآللهة الكبيـرة،          

 شمش السلطة ليصبح سيد سومر وأكاد، ومنحـه         عندما منحه 
الصولجان ليسوس به، من أجل شمش السيد الـذي يصـون           
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 حياته، قام حمورابي بتشييد معبد أبابـار، معبـده الحبيـب           
 ".في مدينة الرسا مدينة عزه وسلطانه

 كما يعلق األسـتاذ     –ومما يلفت النظر في النص السابق       
 نا بنفسـه علـى أنـه        أن حمورابي يعرف   –هورست كلينكل   

 وبناء عليه تصبح    ؛تباع اإلله شمش، إله الشمس والحق     أمن  
مسلة حمورابي نصا وتصويرا أطوع فهما، حيـث توضـح          
العالقة التي تربط حمورابي بإله الشمس، وأن الشريعة نفسها         

          ث حمـورابي   َهي من خلق وإبداع هذا اإللـه الـذي يتحـد 
  .)١٠(باسمه 

عل هذه العالقة أكثر وضـوحا      وهناك نصوص أخرى تج   
ه حمورابي إللـه     إذ يشير إلى الحب العميق الذي يكنُّ       ؛وتألقًا

 مدينـة شـمش     –الشمس، حيث أضفى على مدينـة سـيار         
ا من التبجيل واألبهة مما دعاه إلـى جعلهـا           –سة  َالمقدمزيد 

عاصمة للملكة في وقت من األوقات، فليس من قبيل الصدفة          
إلهه الحامي شمش في نـص منقـوش        والحال هذه أن يمجد     

على حبة عقد من حجر األحـات، ويصـفه سـيد السـماء             
واألرض الكبير ويطلب منه أن يمنح حمورابي الملك، العبد         

 .المطيع له، حياة مديدة



 ٣٠١

 يشير إلى تمجيد اإللـه      – كما يذكر كلينكل     –وهذا دليل   
 بمناسبة ومن غير مناسبة، فحبة العقد هذه ال ترتبط بمكـان           

 . زمان، حيث يسهل نقلها وتداولها مع الزمنأو

 م يخلص كلينكل إلى أن المرء يخـرج بانطبـاع          َمما تقد 
 بأن إله الشمس هـو إلـه حمـورابي الشخصـي، يتوجـه             

 ؛إليه في الملمات ويمنحه الثقة المطلقة فـي كـل الظـروف           
ولهذه األسباب مجتمعة نفهم اهتمام حمورابي الكبير بمعبد إله         

ى هذا االنطباع نص    َسة في سيبار، وقو   َه المقد الشمس ومدينت 
بمناسبة تدشين أعمـال التـرميم           َمدو ن على وتد طيني كُِتب

ما يليُوالصيانة لسور مدينة سيبار، يقول النص : 

وعندما نظر شمش، سيد السماء واألرض الكبير، ملـك         "
       َاآللهة، بوجهه المتأللئ المغمور بالسـعادة إلـي  أنـا   َ، إلـي 

بديا وحكما طـويالً،    أبي أميره المحبوب، منحني ملكًا      حمورا
وثبت دعائم المملكة التي منحني إياها ألحكمهـا، وأمرنـي          
بكلمته العذبة الصافية أن أعمل على أن يعيش شعب سـيبار           
وبالد بابل في سالم ووئام، ومنحني ثقته الغالية ألرفع أسوار          

بـالد بابـل     آنذاك قمت أنا حمورابي، ملك       ؛سيبار من جديد  
العظيم والموقر، والمطيع ألوامر شمش حبيب اإللهـة أيـا،          
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بإدخال الفرح إلى قلب مردوك، وبقدر القوة العظيمـة التـي           
 منحني إياهـا شـمش، وبسـواعد شـعب بـالدي عملـت             
على أن أرفع أسوار المدينة بالكتل الطينية من أساسها حتـى           

ا ضخما  دت سور لقد شي . بدت في سموها تضاهي علو الجبال     
  ؛لم يستطع إقامة مثله ملك من الملوك فـي عصـور خلـت            

 ".فمن أجل شمش، سيدي، أنجزت هذا العمل

وخالل أيام حكمي الساطعة التي وهبنـي إياهـا شـمش           "
عملت على تحرير سكان مدينة سيبار، مدينة شمش الخالـدة          
من العمل ألجل شمش، ليحفروا قناة المدينة من جديد، وبذلت          

 لتجري مياه القناة باستمرار فـي مـدينتهم،         قصارى جهدي 
   الرخاء والغنى البالد، ويسـعد سـكان        َوعملت على أن يعم 

سيبار بهما، وهم سوف يصلون من أجلي من أعماق القلب،          
فأنا أنجزت ما يروق لسيدي شمش وسيدتي آيـا، وتركـت           

 وسـوف تتداولـه     ،الناس يلهجون باسمى الالمع مثل أي إله      
١١("  العصوراألجيال على مر(.  

 ِريـد  ُال شك أن هذه الوثيقة تـروي لنـا حـدثًا هامـا أ             
    ا تتحدث عنه األجيال الالحقة، وكانت مثـل       َله أن يبقى خالد

  نة على أوتاد طينية مخروطية الشكل تزرع       َهذه الوثائق المدو
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في جسم جدار البناء، وكانت تستخدم في األصل في عقـود           
 َمعنى رمزيا يشير إلى عقـد تـم       البيع والشراء، ثم اكتسبت     

االتفاق عليه بين اإلله الذي دشِّن له البنـاء ومنفـذ العمـل،             
وكانت هذه األوتاد تستخدم منذ مئـات السـنين فـي بـالد             
 الرافدين، فقد عِثر على العديد منها فـي آشـور، والغايـة            

 وذلك بذكر أعماله الخيرة     ؛منها كما هو واضح تمجيد الباني     
بها في حياته، وكما فهمنا من النص اآلنف الـذكر          التي قام   

  إذ كانـت تعتبـر      ؛فإن مدينة سيبار هي المقصودة بالرعاية     
   سة لعبادة اإلله شمش، كما كانت تمتاز       َمن أهم األماكن المقد

بموقعها التجاري الهام، واستفاد أهلها من التجارة ومن موارد         
  كلينكـل كليـا   ليها بقصد التعبد، ويسـتبعد   إالحجاج الوافدين   

أن يكون حمورابي قد قام بهذه األعمال الجليلة حبا لسـكان           
المدينة أو طمعا في كسب ودهم، وإنما أراد أن يسجل مآثره           

 .لدى إلهه الشخصي المحبوب

والمدهش حقًا أن ال يحتل مردوك، إله العاصمة بابل تلك          
 المنزلة الرفيعة في نفس حمـورابي التـي احتلهـا شـمش            

يتبوأ مردوك مركز الصدارة في مجمع اآللهـة البـابلي          ولم  
سواء في عصر حمورابي أو  في عهد من تبعه على العرش            
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ونت في أواخر أيامه    ُفيما بعد، حتى أن مقدمة شريعته التي د       
تشير إلى المقام الرفيع لإللهين آنو وإنليل في الديانة البابلية،          

 لكتابـات التدشـين    ونخرج بنفس االنطباع عنـد مطالعتنـا        
 في المعابد، ومن تصفح أسماء األعالم التـي تـرد كثيـرا            
في رسائل حمورابي ووثائقه نجـد أن أسـماء األشـخاص           
الالهوتية المركبة من اسم اإلله مردوك نادرة جدا، كما أننـا           

ن من أن يفرض نفسـه      ال نستطيع أن نجزم أن مردوك تمكَّ      
 .إلها على هذه اإلمبراطورية

  !! إلهية ؟ إلهية ؟––ن حمورابي ن حمورابي قوانيقواني
 إلى أواخر القـرن     – كما يعلق كلينكل     –تعود بنا الذاكرة    

ثريون رقما مكتوبـة    التاسع عشر عندما اكتشف المنقبون األ     
 جذبت إليها انتباه اللغويين فـي حينـه نظـرا لمـا تحويـه              
من مضامين تشريعية، وكانت هذه الرقم محفوظـة ضـمن          

ت عاصـمة اإلمبراطوريـة      المدينة التي كان   –مكتبة نينوي   
سست هذه  أاآلشورية في أوج عظمتها وقمة ازدهارها، وقد ت       

على حكم حمورابي في بابـل،      " ألف عام "المكتبة بعد مضي    
وكان من بين محتوياتها نسخ عن أصول قديمة ذات مضامين          
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  ن بعد دراستها أنها تحوي فقـرات ومـواد         متنوعة، وقد تبي
ى االعتقاد بوجـود   َ مما قو  قانونية ترقى إلى عصر حمورابي    

 وجـاء القـول     ،مجموعة قوانين تشريعية من هذا العصـر      
م ١٩٠٢ ففي مطلـع عـام       ،الفصل باكتشاف مسلة حمورابي   

 " دي مورجـان  "ثريون الفرنسيون بقيـادة األسـتاذ       عثر األ 
 – سوسـا    –على ثالثة ألواح كبيرة من الديوريت في مدينة         

 َلعيالمية، وبعد أن ُأِعيـد    التي كانت يوما ما عاصمة الدولة ا      
    ن أنها تشكِّل في مجموعهـا      لصق األلواح الثالثة ببعضها تبي

 وقريبة من الشـكل     ، متر ٢,٢٥مسلة حمورابي، وهي بطول     
المخروطي تحمل على صفحتها األمامية صورة رجل يرتدي        
ثوبا طويالً يحيط بكل أجزاء جسمه، ومعتمـرا قبعـة ذات           

ه اليمنى للتحيـة بكـل خشـوع،        حافة عريضة، رافعا ذراع   
 وأمامه يتربع إله على عرشـه يسـتقبل التحيـة، ونسـتدل            
على سمو مرتبة هذا اإلله من عدد القـرون المزينـة تـاج             
األلوهية، وتنبثق أشعة الشمس مشرقة من كتفي اإلله، وهـذا          
الرمز يدعم اعتقادنا بأن هذا اإلله ما هو في الحقيقة إال إلـه             

 كان ال يلغي االحتمال اآلخر كليا بكونه       الشمس أو آتون، وإن   
اإلله مردوخ، ومعروف عن إله الشمس أنه مبعث الضـياء          
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والحق والنور، ونراه هنا مادا ذراعه اليمنى ليسلم بها حلقـة           
 .وصولجانًا وهما رمزان للسلطة والسيادة

ى مـن المسـلة مـن كافـة         وقد غطت الكتابة كل ما تبقَّ     
  ة باألسلوب القديم على شكل أسـطر       نَجوانبها، والكتابة مدو

مرتبة تحت بعضها ومفصولة بخطـوط عاموديـة باتجـاه          
 على التماثيل   اليسار، وهذا األسلوب من الكتابة ال يستخدم إالَّ       

واألنصاب الرسمية في حين أن العادة في التدوينات اليوميـة          
 .أن تتجه الكتابة من اليسار إلى اليمين على شكل أسطر أفقية

 نجهلها نجد أن قسما فقط قد أزيل عـن مسـلة            وألسباب
 حمورابي، ويجمع العلماء على أن المسلة كانـت منصـوبة          

 .)١٢(في مدينة زيبار، مدينة حمورابي المحببة إلى قلبه 

        َويميل األستاذ كلينكل إلى االعتقاد بأن المسلة المذكورة تم 
  نحتها في السنة السـابعة والثالثـين أو الثامنـة والثالثـين           

 . أو ربما السنة األربعين من حكم حمورابي

 المسلة من ثالثة مقـاطع      ُيتألف نص : حول نص المسلة    
         مة، ثم يلي ذلك نصُكبيرة وواضحة، تأتي على رأسها المقد 

 .القوانين، وأخيرا الخاتمة
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 مة نصهو إنجاز أدبي مبدع تجاوز حدود البيانات        ٌوالمقد 
جع هام للمؤرخ المعاصر الـذي      السياسية المألوفة، وهي مر   

بإمكانه أن يطلع على إنجازات حمورابي العسـكرية التـي          
 أسـطر، وتشـكِّل     ٣٠٣عددها في نص المقدمة المؤلفة من       

المقدمة والقوانين والخاتمة، وحدة عضـوية      : المقاطع الثالثة 
ن الغاية والهدف هو    إ إذ   ؛متماسكة ال غنى ألحدها عن اآلخر     

 جاء في النص التشريعي، ولذا ال يمكـن         التعريف وشرح ما  
اعتبار المقدمة عمالً منفصالً قائما بذاته جاء وليد وقته ليمأل          

 .أعمدة المسلة دونما ارتباط بالنص األصلي لمواد التشريع

وإذا كانت مواد القوانين ال تفصح في أية فقرة من فقراتها           
ى كلينكل  عن أنها وحي من السماء، فإن القارئ النبيه كما ير         

 يفهم من بين األسـطر أن مردهـا فـي نهايـة المطـاف              
نه هو الذي اختاره دون الناس جميعا ليكون        إ إذ   ؛)اإلله(إلى  

ليجسد العدالة في األرض ويقضي     "، وينفذ مشيئته،    )رسوله(
على البغاة والمفسدين وليأخذ حق الضـعيف مـن القـوى،           

، وتنير  وليكون مثل الشمس التي تشرق فوق الرءوس السود       
 ".لهم معالم الطريق على األرض
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ا خاتمة النص على المسلة فتصـف القـوانين بأنهـا          أم: 
دعاوى حق العدالة التي أرسى قواعدها حمـورابي الملـك          "

النشيط وعلى هديها تسير القيادة الرشيدة في البالد إلحقـاق          
 ".الحق

 ومجموعة القوانين التي دونها الملك علـى مسـلته هـي           
وانين عامة تصلح لكل زمان ومكان ويوصي كل        في نظره ق  

من جاء من بعده باتباعها ويحذِّر مـن مخالفتهـا أو عـدم             
 .تطبيقها كأنه أراد بها أن تكون قوانين عالمية دائمة

 ولسنا هنا في مقام عرض هـذه القـوانين أو شـرحها،            
 القـوانين موجـود     َاب كثيرون، كما أن نص    فقد فعل ذلك كُتَّ   

مهات المراجع والكتب التي تبحـث فـي تـاريخ          أيضا في أ  
القوانين، وقد تمت مقارنتها بالتشريع الموسوي في مراجـع         
كثيرة فثبت أنها من جنسها، ولكنها هنا لنؤكد على أن هـذه            
القوانين هي بالفعل موحى بها من عند اهللا، وقد بلغهـا إلـى             
الملك النبي والرسول حمورابي عن طريق الوحي الذي رمز         

) أراميـة (مردوك، وكلمة مردوخ تكتب بالعبرية هكـذا        له ب 
              ، الذي، من )يعود إلى(حرف إضافة 

 السيد أو الرجل: السيد، سيد وتعني) ٢(       :مر
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اسم أحد اآللهة القدماء ويعتقد أنـه               : دوك أو دوخ  
أي رسول اإلله، وهذه الكلمة متكـررة        اإلله سآتورن، زحل  

 :  األسماء العبرية في اسمجدا في

 )١٣(. مردخاي

ويكاد يوافق معنى اسم مردوخ هذا السم اإلله عند الداعية          
 الـذي يعنـي    " حـور آختـي   " إخناتون الذي يحمل اسـم      

  :في المصرية القديمة

 .بل إنه ينطبق تمام االنطباق

 ونقصد بذلك وضع زمن     ؛مشكلة تزمين عصر حمورابي   
 ريخ الصـحيح المعمـول بـه،       حمورابي في مكانه في التـا     

 فقد الحظنا أن العلماء لآلن لم يسـتقروا بـزمن األسـرات            
في كل الحضارة البابلية، ولعل بعضهم كما شـرحنا سـلفًا           
يعول إلى مظاهر كونية كظواهر الخسوف والكسوف، وهذا         
ثبت أنه ليس منهجا دقيقًا، ال سيما بعد أن عرفنا وأصبح ذلك            

ر الخسوف والكشـوف هـي ظـواهر        بديهيا اآلن أن ظواه   
متكررة جدا يمكن أن تحدث في فترات قريبة من بعضـها،           
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 ألنهـا   ؛ويمكن أن تحدث في حاالت كثيرة دون أن نسـجلها         
 .تحدث بالفعل في أماكن ال يمكن تسجيلها منها

          م ُوالمالحظة الجديرة بالذكر تتلخص في أنـه رغـم تقـد
دا من بعده لم يتسم      أن أح  عصر حمورابي المنقطع النظير إالَّ    

باسمه، وهذا له داللته أن حمورابي نفسه غريب عـن هـذا            
 المكان فلم يرد تخليده أحد رغم ما أنجزه، وإنجازاته نفسـها           
ال نظير لها حتى قيام دولة آشور بعد عهده بما يقارب األلف            
 سنة، بمعنى أننا لو نحينا عصر حمورابي جانبـا مـا بقـي             

ى  ممالك بدائية ال ترقى ألن تُسـم في حضارة الرافدين سوى  
 إمبراطوريات، وال تعد وال تقارن بنظيراتها مـن جيرانهـا          

 وهذا يدفعنا ثانية إلى رفض      ،في عيالم وميتان وحث ومصر    
 المسمارية كوسيلة دبلوماسـية عالميـة فـي المراسـالت،          
 ولــم تظهــر أرض الرافــدين نتاجــا يســتأهل أن نطلــق 

 في إمبراطوريـة آشـور،      نها إالَّ عليه حضارة منافسة لجيرا   
وهي نفسها قائمة على تراث حمورابي وفلسفته رغم رفضهم         

 .لشخصيته كما ذكرنا
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       لـت  َبقي أن نقول إن حركة العبرنة السالفة الذكر قد حـو
اسم الملك جلجامش من خل شمش إلى حمـورابي، وكلمـة           

 :حمورابي هي عبارة عن كلمتين

 حم أو حمو وتكتب بالعبرية 

قـرص  : مس، حرارة ، دفء، صيف، حمى وتعنـي       الش
الشمس، وهي تساوي تماما كلمة آتون في اللغة المصـرية،          

 .وتساوي كلمة شمش في اللغة البابلية أو األكادية

 . تكتب هكذا بالعبرية: وكلمة رابي 

 . حاخام، معلم، وزير، ضابط -

" آخ"عظيم ، هام، كبير تماما ككلمـة        ) راميةآ(          
 .خ ن رجل عظيمفي أ

 .)١٤(آتون اسم الملك المصري الواحد 

وعلى هذا تكون شخصية إخناتون هـي هـي شخصـية           
 .حمورابي: ، وهي هي أيضا"خل شمس"جلجامش أو 

رها أيضا ونقلها إلى اللغـة      فقد غي : وحتى أسماء زوجاته  
 : أي عبرنها؛العبرية
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لـة أو   التي تعني الجمي                    :فالملكة نفرتيتي 
سـارا، وتكتـب هكـذا      : النبيلة في المصرية عبِرنَت إلى    

 :بالعبرية

        ـ نبيلة إمـرأة    :وتعني في قاموس اللغة العبرية
زوجـة  (إسم إمـرأة    : من طبقة األشراف، وزبرة، سارة    

 ).إبراهيم

كيا، والتي قلنا إن الكلمـة      : ا عن الزوجة الثانية السيدة    أم
ة في اللغة المصرية، نجـد أنهـا        تعني الغريبة أو األجنبي   

عبارة عن أداة التعريف    : عبِرنَت إلى هاجر، وكلمة هاجر    
 :في العبرية ها

  :والتي تكتب في العبرية هكذا" جر: "ثم 

الغريبــة أو : غريــب، أجنبــي، متهــود وهــي تعنــي
 .)١٦(األجنبية

تباعـه المصـريين قـد حرفَـت        أوال شك أن كثيرا من      
 .تيات في اللغة العبريةأسماؤهم لتعادل صو

 فإذا كنـا أدركنـا أن حمـورابي هـو هـو جلجـامش              
، وأدركنا أن حمورابي وجلجامش هـو هـو         "خل شمش "أو  
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إخناتون، فال بد أن يكون الزمن واحدا سواء في تاريخ مصر           
 .أو في تاريخ بالد الرافدين

أم       كشـفها   َا تلك المحاوالت اليائسة لتزوير التاريخ فقد تم 
 ألن وثـائق الـزور      ؛، حتى لو صنعوا لها وثائقهـا      بسهولة
 .عرجاء

 وما كان في مقدور حمورابي أن ينشئ حضـارة كبـرى           
  ا بهذا الشكل وهذا الحجم لوال أنـه          َفي هذه المدة القصيرة جد

ال وهـي   أاصطحب معه دولة بأكملها إلى الجنوب الرافدين        
 ."آخت آتون"دولة 

ون بعدما عاش تجربته    لقد حاول إخنات  : نهاية نبي ومشِّرع  
 األولى المريرة في مصر أن يغير مـن منهجـه وأسـلوبه            

 ألن الزمن لم يكن قـد نضـج لـذلك           ؛في الدعوة للوحدانية  
والعقل البشري لم يكن بعد مستعدا لتقبل كل هذا فـي تلـك             

 ى بعرشه في مصر ولم يفقد األمل وبدأ بدايـة          اللحظة فضح
) خل شـمش  (مى جلجامش   جديدة في الرافدين أوالً تحت مس     

      تحت اسـم حمـورابي      َإلى أن جمع لنفسه أسباب النجاح، ثم 
ن إمبراطورية كبرى توجت بتلقيـه الـوحي بـالقوانين          َوكو
نها على مسالت حجرية من الديوريت المقـاوم لعـوادي          َفدو
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الزمن وما كان لغير المصريين أن يتقنوا فن النقش على تلك           
ينه وتوحيده في العـالم كلـه،       الحجارة الصلبة، وأراد نشر د    

ولكن تآمرت كل قوى البغي والوثنية ضده، فكان أن تحالفت          
كلها من قوات مصر إلى قوات الحيثيين إلى قوات العيالميين          

       ة الثانيـة،   َلضربه الضربة القاصمة التي أودت بعرشه للمـر
 ". اهللاال إله إالَّ" وكل ذلك من أجل كلمة 

رغم التمويه مرة بتغييـر     لقد انكشفت شخصية حمورابي     
 األيديولوجية من المصرية إلى البابلية، وثانية مـن البابليـة          
إلى العبرية في حركة العبرنة التي قام بها، ورغـم التمويـه       

 فقد لبس قناعا يخفي بـه شخصـيته         ؛حتى في الشكل والزي   
 الحقيقية، ولكن سرعان مـا انكشـفت شخصـيته وعِرفَـت           

ناتون، ورغـم التـزمين الخـاطئ       فيها شخصية الموحد إخ   
لمملكته من قبل المعنيين باألمر، فكان أن اجتاحـت مملكتـه    

  نة على األقل من أربـع إمبراطوريـات       َقوات غاشمة مكو :
 مصرية وحيثية وميتانية وعيالمية، لكـي يحولـوا عرشـه          

تباعه، ليترك عرشـه    أإلى هباء، ويضرموا النار في مدنه و      
 مرة ثانية بالصـحراء العربيـة،       تباعه ويلوذ أويهرب هو و  

فقد أخذت الفلول الهاربة اتجاه الخليج      . مشتتين في كل اتجاه   
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 َالعربي وكو    ت فلول أخـرى بمحـاذاة      َنت دول البحر ثم فر
     بعضها وتابع الباقي    َالساحل حتى وصلت أرض اليمن فاستقر 

السير حتى وصلوا إلى أرض الحجاز حيث كان يقيم إخوتهم          
 من قبل في هذا المكان فدخلوا علـيهم ورحـب          الذين تخلفوا   

 وساد الضيوف بحكم مناصبهم القديمـة التـي كـانوا           ،بهم
 وهذا يفسر موقف قبائـل األوس والخـزرج،         ؛يعرفونها لهم 

الذين دخلوا يثرب على ساكنيها الذين رحبوا بهم وسـيدوهم          
 . وكذا النضير،على أنفسهم

ا الملك وما تبقى من البيت الملكي فق       أم    َد دخل الحجاز ثـم 
تباع إلى كنعان حيث استقروا فيها، ولكنهم أبدا لم يقاطعوا األ         

الذين استقروا في الجزيرة، حيث ساد على الكل االبن الملكي          
 أو نفــر نفــرو آتــون مــري كيــا ) القربــان(إســماعيل 

 .أو حبيب هاجر
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  العهد القديمالعهد القديم
 تبدأ قصة إبراهيم في العهد القديم من التـوراة بمـيالده            
من أبيه تارح، وتارح هو تخـريج عبرانـي السـم الملـك             

نـب معـت رع،     : المصري أمنحتب الثالث واسمه الحوري    
السم هو نمرورا الذي    ن التخريج البابلي لهذا ا    إوقلنا قبل ذلك    
  ا التخريج العبراني لنفس االسم فهـو تـارح         هو النمروذ، أم 

     ل حرف العين األخيرة في االسم      َمن نب نعت رع، حيث تحو
تارع، وهو نفسه معت    :  فيكون األصل فيه   ؛إلى حرف الحاء  

 .رع أو في األصل نب معت رع

تسـارخ،  : وقد وصلت إلينا تخريجات كثيرة لهذا االسـم       
أزر، وآزر هو تخريج من كلمـة       : ع، إلى أن قال القرآن    زار

 زارع، بعد حذف الحرف المخفف حرف العـين، فمـن زار           
 .إلى آزر

ا أبناؤه إبرام وهاران ونـاحور، فـإن لـدينا الـدليل            أم 
على أن هاران ابن أمنحتب الثالث وهو في التاريخ المصري          

ـ            م سمنخ كارع، وخففت الكاف إلى الهاء وزيـد علـى االس
النهايات ألف مد ونون وهي نهاية مميزة لألسماء في اللغات          
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السامية، كيقظان ويقشان ومديان وغيرها فكانت في األصـل         
 .بدون األلف مد والنون

ا أن أمنحتب الثالث كان له ابن ثالث باسم ناحور، فقـد            أم
 .سكتت كتب التاريخ عن ذلك، ربما عن قصد أو إهمال

د رحل مع القبيلة اإلبراهيميـة،      وقالت التوراة إن تارح ق    
 نه قد آمن برسالة ابنه التوحيديـة فهـذا لـيس صـحيحا             إو

على اإلطالق، بل كان عدوا له، وخير ما نستشهد به كـدليل            
 .في هذا المقام هذا المثل الشعبي اليهودي

 تارح مسن                               :يقول المثل

 العجوز المسـن الـذي      وهو قول خاص باليهود، يشبه به     
يهذي بكالم غير مفهوم بتارح أبي إبراهيم الذي كـان يعبـد            

. ٣٨/  بريشيت ربـاه   – ٣٦األصنام كما ورد في المدراش      
وفي تفسير آخر يقال إن حرف التاء في األصل طاء فيكـون   

 .عجوز متعب أو خرفان         بمعنى           : القول

 أبـو إبـراهيم     فلو كان تـارح   . عجوز متعب أو خرفان   
موقرا، لما نُِعتَ في أمثالهم الشعبية بهـذه النعـوت لدرجـة            

 .)١(ب بها األمثال َيضر
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برام هـو   إا ابنه إبرام فقد علمنا أنه الفارس إخناتون، و        أم
تباعـه يحطمـون    أاسم شهرة له أطلق عليه عندما كان هو و        

أصنام الدولة المصرية وأصنام أبيه كما أوضحنا في الفصل         
 .ثانيال

وابتداء من أحداث الرحيل من أور الكلدان، وداللة كلمـة          
الكلدان هنا هي أن التوراة لم تكتب وتدون في عهـد النبـي             

، بل إنها كتبت في تواريخ متأخرة عن ذلك بكثير          موسى
جدا، ودولة الكلدان لم تكـن بعـد موجـودة علـى عهـد              

 .موسى

 اتجـه   سن الخامسة والسـبعين و     وعندما بلغ إبراهيم  
إلى صحراء الجزيرة ثم إلى أرض الكنعانيين، تكـاد تكـون           

      ا كل األحداث التـي     هذه هي نهاية قصته وليست بدايتها، أم
 لـبعض  " الفـالش بـاك   "تلتها التوراة فهي نوع من أنـواع        

ما حدث في الخمسة والسـبعين سـنة األولـى مـن حيـاة              
 تفهم  في القصة لم  " الفالش باك "، وربما أن مسألة     إبراهيم

         ى َمن واضعي التوراة ومترجميها هذا الفهم الصحيح ممـا أد
طإلى ما هم عليه اآلن من التخب. 

سار: ج إبرام من ساراي، وقلنا إن سارايَوتزو: 
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 في نهاية الكلمة" راي"تعني الجميلة أو النبيلة، والمقطع 

 .)٢(يعني بالعبرية طلعت أو رؤيت 

ق مع اسم الملكة نفرتيتـي      فيكون االسم مطابقًا تمام التطاب    
جميلة : زوجة إخناتون الموحد، ومعنى االسم في كال اللغتين       

ـ . الطلعة أو ذات الطلعة الجميلة أو نبيلة الطلعة        ا ترجمـة   أم
اسم نفرتيتي بأنه الجميلة أتت أو أقبلت كما عند علماء اللغـة            

 وتكون القصة هي كما قلنا    . المصرية فهي ترجمة غير دقيقة    
 لما حدث له في شبابه فـي مصـر قبـل ذلـك             " باكفالش  "

 .بما يزيد على الستين عاما

ا خروجه من أرض الكلدان وقد قلنا إنه كان يحمل اسم           أم
ن أربـع   إ و ،حمورابي في تلك اللحظات الحاسمة من حياتـه       

قوى عظمى كانت تطارده، فإن توجهه إلى أي اتجـاه غيـر            
  سـتكون نهايتـه     الَّالجزيرة العربية هو أمر غير منطقي، وإ      

 أن يسلم نفسه بنفسه في يد أعدائه ومهاجميـه الـذين أتـوا             
 .له من الشرق والشمال والشمال الغربي من عيالم وسورية

 –وعندما وصل إبراهيم إلى كنعان بعد حين من الـزمن           
طبعا متخفيا ومغيرا ومموها في شخصيته، ظهر لـه مـالك        
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ـ     " له  الرب وقال    أو مـع   " ذه األرض لك ولنسلك أعطـي ه
فهذه الهدية التي يكافئه بها اهللا      " من الفرات إلى النيل   " الزيادة

هي من نوع ما ضحى به الملك والفارس إخناتون مـرتين،           
وهي المملكة المصرية بحدودها المعروفة والمتطابقـة مـع         

 وال بد أن نحذر من تعميم هذا الوعد اإللهي          ،الوعد اإللهي له  
لك ولنسلك  " صريح   ُمن اليهود، فالنص  تباع  لينسحب على األ  

تباع الديانة مشـمولين بهـذا      أتباع من   أي ليس األ  " من بعدك 
 فهم يعتقـدون    ؛الوعد، وهذا ما يقع فيه اليهود اآلن من خطأ        

تبـاع  أفهم مجرد   . أنهم من نسل إبراهيم، وهذا ليس صحيحا      
 .له وليسوا أقرباء له قرابة دم

 على يد حفيده مـن ابنـه        ولم يتحقق هذا الوعد مطلقًا إالَّ     
 . نبي اإلسالمإسماعيل محمد بن عبد اهللا

وبمجرد أن وصل إبراهيم إلى أرض كنعان، فقد انتهـت          
ا ما يلي ذلك من أحداث، فهو كمـا         أم. قصته عند ذلك الحد     

 قلنا وكما سيتضح من معاملة النص التـوراتي هـو نـوع            
 ".الفالش باك"من 

ة موضوعة ومتعمـدة    هي قص : قصة التغريب في مصر   
خشية أن تظهر اآلثار على مر الزمن عالقة إبراهيم بمصر          
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فألف واضعو التوراة هذه الزيارة غير المنطقية، ولكن بمـا          
نستفيد منها في مقارنتها مـع الحـدث        " فالش باكية "أحداث  

 األصلي الحقيقي، ولم يحدث أن زار إبراهيم مصـر وهـو           
سباب تاريخية عرضـنا    في هذه السن على اإلطالق، أوالً أل      

لها فيما سلف، وثانيا ألسباب منطقية تمنع دخوله إلى أرض          
 .مصر على أي األحوال

فقد قلنا إن إخناتون ُأرِغم على التنازل عن عرشـه          : أوالً
والخروج بدعوته خارج نطاق المملكة المصرية كلها والتـي         
كانت تمتد من الفرات إلى النيل العظيم، فلم تسعه أي أرض           
سوى أرض الجزيرة العربية، وقد أثبتنا صحة ذلك بالدراسة         

 وال يحـق   . اللغوية التـي قمنـا بهـا فـي أرض الحجـاز           
 أو متقمصـا    ، متخفيـا  الَّإله أن يدخلها مرة ثانية طبقًا لهذا        

شرنا مـن قبـل     أ أو بصك أمان كما      ،شخصية أخرى كستار  
 .وهو ما تحقق على يد يوسف الصديق

بـراهيم  إنطق، فـال يعقـل أن يسـتقبل        ا من ناحية الم   أم 
في مصر معقل عبادة األوثان وعبادة الملوك، وهو ما عرف          

في مكانه أيا كان    . عنه أنه محطم أصنام وداٍع إلى الوحدانية      
 ؛ وال يمكن له أن يخترق حدود مصـر بسـهولة          ،هذا المكان 
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التي كانت تحرس الحدود لم تكن لتعطي       " بوابات الحاكم "ألن  
دخول، وهو المعروف عنه تحطيمه لألصنام التـي        له جواز   

  ونحـن نعـرف     ،هي لب األيديولوجيـة المصـرية آنـذاك       
من قصص األدب المصري كم كان ذلك عسيرا بل مستحيالً          
اختراق هذه الحدود وتخطي هذه البوابـات دون مسـاءلة ،           
وقصة سنوهي هي خير برهان على ذلك، وكـان سـنوهي           

 .ريبامصريا فما بالنا لو كان غ

 إذن ما كان إبراهيم ليـدخل أرض مصـر بـأي شـكل             
 .من األشكال

وبناء على ذلك تصبح قصة كذب إبراهيم على المصريين         
وعلى فرعون مصر بالتعاون مع زوجتـه السـيدة ، قصـة            
 .وضيعة ال أساس لها، وال يليق بأبي األنبياء ذلك، ولم يفعل

قيـة،  حقي" فالش باكية "ولكن في غضون القصة معلومات      
 منها أنه عندما خرج مـن مصـر، وهـذه الواقعـة تشـير              
إلى خروج إخناتون من مصر منفيا خارج المملكة المصرية،         

فصعد إبرام من مصر    " نه اتجه جنوبا  إفيقول النص التوراتي    
وسار "و" هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب         

بدا الصعود  ، فال يكون أ   "في رحالته من الجنوب إلى بيت إيل      
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  إلـى الجزيـرة العربيـة       من مصـر واالتجـاه جنوبـا إالَّ       
ال إلى كنعان التي هي في الشمال، ثم يحدد النص هذا االتجاه            

إلى بيت إيل، إلى المكان     "تحديدا في منتهى الدقة حيث يقول       
 يحمل معلومـة  ُ، فهذا النص"الذي كانت خيمته فيه في البداءة 

  اتجـه إبـراهيم بعـدما صـعد         دقيقة في منتهى الخطورة،   
من مصر ثم إلى الجنوب إلى بيت الرب، إلى المكان الـذي            
كانت خيمته فيه، والخيمة هي لفظ مقحم أو ترجمة خاطئـة           

ال يعـود   " خيمتـه "في  " هاء الغائب "بدل كلمة بيت، وضمير     
على إبراهيم بل يعود على الرب، وهذه الخيمة التي كانـت           

فصـعد  : "يح النص كما يلـي    هناك في البداءة، ليصبح صح    
 إبرام من مصر هو وامرأته وكـل مـا كـان لـه ولـوط               

 غنيـا جـدا    ) إخنـاتون ( وكـان إبـرام      ،"معه إلى الجنوب  
 !! وسـار فـي رحالتـه     . في المواشي والفضـة والـذهب     

 من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكـان الـذي كـان بيتـه              
 لمشـرفة  فيه في البداءة أي في بداية الخليقة وهي الكعبـة ا          

ــا إ ــةَ مباركً ــِذي ِببكَّ ــاِس لَلَّ ــع ِللنَّ ــٍت وِض يَل بَأو ِن  
"ا ساراي امرأة إبرام فلم تلد له، وكان له جارية مصرية           وأم

؛ قلنا إن أسماء زوجـات إبـراهيم وإخنـاتون          "هاجر"اسمها  



 ٣٢٨

مترجمة ترجمة حرفية ومتطابقة في حركة العبرنـة التـي          
أو ساراي هو الترجمة الحرفيـة السـم        أشرنا إليها، فسارة    

جميلة : نفرتيتي وهي في كلتا اللغتين العبرية والمصرية تعني       
أو نبيلة الطلعة، وهي لم تنجب له في مقتبل حياتهـا البنـين             

   ا هاجر فكانـت الزوجـة الثانيـة،        الذين يرثون العرش، أم
 الغريبـة أو األجنبيـة تمامـا       : والكلمة معناها كما أوضحنا   

 زوجة إخناتون الثانوية أيضـا الغريبـة       " كيا"تعني كلمة   كما  
أو األجنبية، وقد نوهنا في حينه أن حركـة الترجمـة هـذه             

التي تمـت   " العبرنة"حدثت في بالد الرافدين في إطار حركة        
سواء ألسباب أمنية أم لغيرها مـن األسـباب األيديولوجيـة           

ى العبرانيون بهاوتسم. 

 نفرتيتي بالزوجة الثانوية كيـا      وقد دفعت ساراي التي هي    
فأنجبت له الولد الـذي كـان       ) إخناتون(إلى زوجها   ) هاجر(

يحمل اسم نفر نفرو آتون مري كيا أو مري واعه إهن رع،            
     ي فيما بعد إسماعيل لمما وقع حدث القربان والفداء     والذي س

الذي حددنا له منطقة قلعة الكبش في مصر، وقد وصف في           
 وهـذا الوصـف مزيـف       ،البري أو الوحشـي   التوراة بأنه   

 .موضوع وليس صحيحا ويتضح بالدليل حاالً



 ٣٢٩

ا السيدة سارة التي هي نفرتيتي فقد أنجبت ابنها في بلدة           أم
سـماعيل بعشـر    إبشمال الجزيرة العربية بعد والدة      " تيماء"

سحق كلمة مصـرية قديمـة      إسنوات، وسمي إسحق، وكلمة     
  وتكتب هكذا

 
 )٣( نظرا لوالدته في البرية ؛ري أو الوحشيالب: وتعني

 فقد قلبت صفات إسـحق وأعطيـت   ؛وهنا يتضح التزوير 
 .إلسماعيل، ولكن هذا الدليل العلمي يكشف هذا الزيف

ا مسألة االبن البكر والمشكل الذي يثيره واضعو التوراة         أم
سحق بعده بعشر سـنوات     إفالثابت أن إسماعيل وِلد أوالً ثم       

 صوص عليه عندهم، ولكن هذا تأخذه دلـيالً نثبـت          وهذا من 
      د راعي غنم وماشية،    َبه قضية أخرى؛ فلو كان إبراهيم مجر

 فمشكلة البكورية هذه ال تلعب أي دور ولـيس لهـا أهميـة             
 إذا كان األب ملكًا كما أثبتنا فتكـون         على اإلطالق، اللهم إالَّ   

وراثـة   بسبب مشـكلة     ؛مسألة االبن البكر غاية في األهمية     
) نفرتيتـي (العرش، وفي حالتنا هذه يكون ابن السيدة سـارة          

الزوجة الملكية الرئيسية أحق في وراثة العرش مـن االبـن           



 ٣٣٠

 الثاني من الزوجة الثانوية حسب قـوانين وراثـة العـرش           
ا مسـألة   أم. في المملكة المصرية حتى لو وِلد إسماعيل أوالً       

سـماعيل بالـدليل    القربان والذبيح فقد وضح أنها حـدثت إل       
 وهذا كله يبرر إصرار السيدة سـارة        ؛العلمي وليس إلسحق  

ص من منافس ابنها على العرش ومحاولة التخلص        على التخلُّ 
 بعادهما ، وهذا اإلبعاد يحتمـل أنـه حـدث          إمنه ومن أمه ب   

 في بابل لما مكن إلخناتون في األرض فخافت السيدة سـارة           
 . على عرش ابنها– نفرتيتي –

األدلة على أن السيدة سارة هـي نفرتيتـي جميلـة           ومن  
الطلعة نسوق اآلن دليالً الحقًا من المـدراش، علـى لسـان            

 :يوسف بن يعقوب

"ا شكا فوطيفار إلى فرعون ألنه أقام عبده الذي اشتراه          فلم
 – يعني يوسف الصديق     –بعشرين دينارا حاكما على مصر      

 اشـتريت   بل أنت اقترفت خطيئة عظمى يـوم      : قال يوسف 
نما يشـترى   إ و ،أميرا من نسل سام بالثمن كما يشترى العبيد       

بالثمن أبناء كنعان، وإن أردت برهانًا على نسـبي فـدونك           
التمثال الذي صنعه فرعون لجدتي سارة، فهو ينبئك بالشـبه          



 ٣٣١

الذي بيني وبينها، ثم جاءوا بالتمثال فإذا بالشبه بينـه وبـين            
  .)٤("يوسف جد قريب

ثاالً لجدته سوى تمثـال الملكـة نفرتيتـي         وال نعرف تم  
الجميلة، أجمل تمثال المرأة في مصر بل وفي العـالم كلـه            

 .حتى اآلن

 يتزوج ابنه إسحق من كنعنانيـة       حرص إبراهيم على أالَّ   
 ؛هو حرص ملك على بقاء النسل الملكي من بعده نقيا ملكيـا           

 ولذا أخذ العهد على خادمه بأن يذهب ويـأتي لـه بزوجـة             
  وهـذا يؤكـد صـحة       ؛ أرضه وعشيرته التي هي مصر     من

 ودليل آخر مؤكد لذلك هـو تحـذير إبـراهيم           ،ما ذهبنا إليه  
لعبده من أن يأخذ اسحق إلى هذا المكـان خوفًـا           ) إخناتون(

عليه، وهو ما شرحناه قبالً من أن إبـراهيم ونسـله لـيس             
ولم يكن  . مسموحا لهم بالرجوع إلى مصر وال أمان لهم فيها        

  في عهـد الحـق عنـدما حصـل          الَّإاألمان في مصر    لهم  
ا المكان  أم. لهم يوسف الصديق على صك أمان من فرعونه       

الذي حدده بآرام النهرين فهو عند التقاء الدلتا فـي مصـر،            
  وتقع هناك مدينة ناحور التي هي مدينة أون حور

 



 ٣٣٢

 .عين شمس في مصر أيضا" أون" أو أونوريس أو 

فيها إبراهيم فهي تحت المائة وليس مائة        التي مات    ُوالسن
فواضعو التوراة وقعوا تحـت ضـغط       . وخمسا وسبعين سنة  

 ألنهم عرضوا القصة كما لو كانت حدثت كلها         ؛حساب الزمن 
بعد سن الخامسة والسبعين، ولكننا قلنا إن هذا العرض كـان           

 .عرضا فالش باكيا

ـا    ا بقية القصة مع لوط وأوالد إبراهيم فنفرد ل        أمهـا كتاب
 .آخر يصدر تباعا وفيه من المفاجآت ما يكفي

  نجمة داوودنجمة داوود
في سلسلة أعمال التشويه والتزوير الساذج إلبعـاد كـل          

صله وسياقه المصري تظهر نجمة داوود حاليـا        أشيء عن   
 . كشعار لدولة إسرائيل في شكل سداسي على علـم دولـتهم          

 .والتزويرولم تنج هذا النجمة المسكينة من أعمال التشويه 

 :)٥(فاسم الملك داوود في األصل مصري 
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 :هو الكلمة المصرية القديمة

تراتيل دينية، ترانيم، تسـابيح ، مزاميـر،        : والتي تعني   
  ؛ريـد أن أشـير إليـه      أأناشيد ولعل الفطن قد اكتشف مـا        

وهو أن هذه النجمة التي يكتب بها االسم خماسية، وليسـت           
وود نجمة أخرى له عالقـة      سداسية، وال نعرف في قصة دا     

 !!بها، فمن أين أتوا بهذه النجمة السداسية الغريبة ؟

 وألنهم ال يستطيعون اإلفالت اآلن مـن الحقيقـة نقـول           
ن أصل هذه النجمة هي لغتها المصرية األصل التـي كـان            إ

 .يكتب بها االسم

 فنعلن الحقيقة العلمية اآلن

 .نجمة داوود خماسية



 ٣٣٤

  انتهت اللعبةانتهت اللعبة
مـن  اليهود فـي العصـر الحـديث إلـى نـوع            يروج  

 األيديولوجية تشير إلى نقـاء سـاللتهم ويـردون أنفسـهم           
 لينفردوا وحدهم بهذا الشـرف أن يكونـوا         ؛إلى سام بن نوح   

وحدهم أوالدا لسام دون سائر البشر بينما باقي البشـر فهـم            
يعودون في األصل إلى حام ويافث المغضوب علـيهم كمـا           

عونَيد. 

 أننا ال نعرف على وجه التحقيق ما هي الميـزة           والحقيقة
التي ينفرد بها سام عن سائر إخوته أو عن سـائر السـاللة             
 البشرية المنحدرة من أولئك المؤمنين الذين ركبـوا السـفينة          
مع نوح، مع العلم أن هؤالء اآلخرين في سفينة نـوح أحـق          

سـه  بالتكريم من أوالد سام كلهم، فأوالد نوح بما فيهم سام نف          
       ا اآلخرون فقد آمنوا    إن كانوا آمنوا باهللا فربما ألجل أبيهم، أم

ألنهم عرفوا اهللا فآمنوا باقتناع به وركبوا السفينة ونجوا بناء          
على ذلك ، فهم أفضل عند اهللا من أبناء نوح كلهم الذين آمنوا       

 .مجاملة وتعضيدا ألبيهم وعصبية له
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 ،من سائر البشر  ومع ذلك فلماذا يكون اليهود اآلن أفضل        
ولماذا يريدون أن ينفردوا وحدهم بانتمائهم لسام بن نوح، فقد          

) إبراهيم(أثبتنا اآلن من خالل هذه الدراسة أن سيدنا إخناتون          
تباع باآلالف من المصريين سـكنوا      ألما دعا بدعوته آمن به      

 وأغلبهم من سواد الشعب المصري آنـذاك        "آخت آتون "معه  
بيد، ثم آمن برسـالته مـن الرافـدين         ومن الملونين ومن الع   

اآلالف من أبناء بابل وعبيدهم وسود الرءوس، ثم رحل آخر          
حياته إلى كنعان وآمن به من آمن من الكنعانيين المغضوب          

 عليهم، فلمن من هؤالء ينسبون أنفسهم بالضبط

 األكذوبة األكبر من ذلك أن يعتقد الـبعض مـنهم أنهـم            
 َ اآلن التاريخ بالضبط الذي وِلـد      من نسل إبراهيم، وقد عرف    

وعاش فيه، وأيا ما كانت درجة خصوبة إبـراهيم وأسـرته           
وأحفاده من يعقوب فلن تزيد عن بضعة آالف حفيد يعيشون          
بيننا اآلن، هذا إذا افترضنا أن النسل لم ينقطع، وقد انقطـع            
نسله فعالً من يعقوب عند آخر الساللة التي كان آخر حلقـة            

 ولهذا السبب كانت معجزة مـيالد       إي بن زكريا  فيها هو يحي  
المسيح بدون أب معجزة إلهية سببها انقطاع النسل من ساللة          

فكيف لهؤالء الماليين من اليهود يريدون أن ينسبوا        . يعقوب



 ٣٣٦

 تبـاع ديانـة وليسـوا      أد  َنفسهم جميعا إلبراهيم وهم مجـر     أ
 .من نسله، هذا ليس علميا وال منطقيا

البعض أننا نتحدى اليهود بالذات وهذا ليس       وحتى ال يعتقد    
الهدف من الكتاب، وإنما هذا الكتاب كتاب يصبو إلى الحقيقة          
من أجل إجالء الحقيقة والحقيقة وحدها أيا كان مذاقها، فـإن           

عي أن كل العرب أحفاد     َيضا على من يد   أهذا الكالم ينسحب    
 إلسماعيل، فليس من المنطق فـي شـيء أن يكـون أكثـر             
 من مائة مليون قد انحدروا عن جد واحـد هـو إسـماعيل             

 .في مدى ثالثة آالف وثالثمائة سنة

 اليهـود علـى نسـبهم لسـام كـان الكثيـر             َفإذا أصر  
من المصريين الذين بقوا في مصر ولـم يؤمنـوا برسـالة            
إخناتون في حينه هم أيضا أوالدا لسام، رغم غياب الحكمـة           

 .تحديدمن االنتساب لسام على وجه ال

الواضح أنه حلقة من حلقات التزوير المعـروف عـنهم،          
        عون َليتميزوا بين سائر البشر، ورائحة السياسة تشتم فيما يد

وال عالقة لهذا ال بدين وال بعلم ساللة، وقد كشفنا في هـذا             
الكتاب مقدار هذا التزوير على مدى العصور، وهو تزويـر          

     عقليـة متوسـطة     عـن    ُمن النوع الرديء الساذج الذي ينم
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  لكان تزويـرهم أقـوى      المستوى وذكاء أقل من العادي وإالَّ     
 .من أن يكشف

 أسـماء   فال سامية وال حاميـة وال يافثيـة، إن هـي إالَّ           
فكـار  أسميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل اهللا بها من سلطان، و         

 عرجاء ال تنم عن تميز وال عن ذكاء، فـي زمـن وصـل              
 العلمي إلـى مسـتويات أعلـى       فيه نضج البشرية الفكري و    

 .من أن يدركها أولئك

 ولن تستطيع زكائب الرقم الطينية التي تنثر هنا وهنـاك          
 أن تزور تاريخًا أو تحافظ على تزوير، ولن تقدر األمـوال           
أو الذهب أن تشتري من العلماء من يشارك في هذه اللعبـة            

 أكثـر   – حمدا هللا    –الوضيعة، فإن العلماء الحقيقيين الشرفاء      
  عي العلم والبـاحثين عـن الـذهب والفضـة          َبكثير من مد

عي علم أو مزور تـاريخ  َ ولم نسمع عن مد،والعرض الزائل 
 .حتى اآلن قد أفلح وحصل مثالً على جائزة نوبل

بناء كل حضارة سـاهرين واعـين       أثم في النهاية أصبح     
 لحضارتهم فلن يستطيع كائن من كان خـداعهم أو شـراءهم    

 .عب بمقدراتهم وتراثهمأو الل



 ٣٣٨

 ُن أحد بعد اآلن أن يحرق مكتبة بأكملهـا تضـم          ولن يتمكَّ 
 ألن هذا أصبح دربا من المستحيل حيث العـالم          ؛نفائس العلم 

 .كله يسهر على حراسة كنوز البشرية



 ٣٣٩

  مسك الختاممسك الختام
في وقت كان يعبد فيه العالم القديم مئات ومئات من اآللهة           

م الفـارس والخليـل     َها تقـد  وكانت تقدس أصنامها ويسجد ل    
إخناتون الملك المصري بكل ما أوتيت بشريته من جسـارة          
ليحمل أشرف رسالة تنويرية يحملها بشر حربا علـى كـل           
اآللهة المزيفة متحمالً من تبعاتها ما تنوء عن حمله الجبـال،           
فقاسى في حياته الصراع والتحدي والتطـاول علـى فكـره           

ا من على كرسي عرش الـدنيا،        نزع َ ونُِزع ،ورسالته وبدنه 
عرش المملكة المصرية، ليهـيم بالمسـئولية فـي أرجـاء           

 .المعمورة، فلم يتوان ولم يكل

 ارتحل الملك المسلوب العرش ارتحـاالً فـي سـبيل اهللا           
 وفي سبيل تبليغ الرسالة وحمل األمانة ما لم يكـن ليحملهـا            

 يقـوم   سس عرشا قويا في بابل    أ هو فبلغ على خير وجه و      إالَّ
على توحيد اهللا وتنزيهه فبغت عليه قـوى الشـر والوثنيـة            
 وسلبوه عرشه للمرة الثانية فلـم يتوقـف قلبـه عـن قـول       

 . فاستحق بذلك أن يكون خليل الرحمن؛ اهللاله إالَّإال 



 ٣٤٠

شرباه فكافـأه   ُأنهما التوحيد ف  ووهبه اهللا من الولد اثنين فلقَّ     
 .با األنبياءاهللا بالنبوة في ذريته فاستحق أن يكون أ

 وسلب عرشه مرتين فكافأه اهللا بأحسن منه مملكـة أبعـد           
من الفرات إلى النيل فكانت من الصين إلى األندلس متحققـة           
على يد حفيده من نسل ابنه إسماعيل خاتم األنبياء والمرسلين          

 .محمد بن عبد اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين

أثبتناها اآلن ليعـود    ا عن صحف إبراهيم الضائعة فقد       أم
 الحق إلـى نصـابه؛ ففـي التوحيـد أناشـيده وترنيماتـه             
 بما فيه المزامير قبل تحويرها، ثـم حكمـه التـي ذكـرت             

فقد نقلها آني الذي كان يعيش فـي آخـت          " آني"عن الحكيم   
 "أمنمـوبي " وأيضا حكم الحكـيم      ،آتون إلينا ونسبت خطأ له    

 .والتي نقلها النبي سليمان عنه

الجزء التشريعي في صحف إبراهيم فهي التشـريعات        ا  أم
المعروفة لحمورابي التي أثبتنا أنه هو هو إخناتون وهو هـو           

 .إبراهيم خليل اهللا

واآلن ونحن قد آمنا بما جاء به حفيده محمد بن عبـد اهللا             
وآمنا بكل ما جاء به ذريته مـن األنبيـاء أجمعـين، بينمـا              



 ٣٤١

 مـان األولـى،    اآلخرون لم يتزحزحـوا عـن مراحـل اإلي        
 وما عملوا حتى بتعاليمهـا، مـا لـم يـوِص بـه إبـراهيم               

وجلََّوما لم يوِص به اهللا عز . 

بـراهيم  إ والذي هو نفسه الفارس      ، إخناتون آمنا بخليل اهللا  
 والذي هو نفسه حمورابي، آمنـا       ،والذي هو نفسه خل شمش    

 بكل األنبيـاء مـن ذريتـه، آمنـا بخـاتمهم مـن صـلبه               
كُنْتُم خَيـر ُأمـٍة     ، فاستحققنا ما وصفنا به    محمد بن عبد اهللا   

ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهـون عـِن الْمنْكَـِر          
            مـنْهـم ما لَّهرخَي ُل الِْكتَاِب لَكَانَأه نآم لَوِباِهللا و تُْؤِمنُونو

الْفَاِسقُون مهَأكْثَرو ْؤِمنُونالْم 

 !!غت، اللهم فاشهد اللهم هل بلَّ



 ٣٤٢

  هوامش الفصل السادسهوامش الفصل السادس
 دراسة د سـيد سـليمان       –أمثال وأقوال في حياة اليهود       )١(

 .١٩٩٧ مدبولي –عليان 

 دار الجيـل    – يحزقيل قوجمـان     –قاموس عبري عربي     )٢(
 .١٩٧٠ –بيروت 

)٣( Grosses Handwoerterbuch – Aeyptisch – 
Deutsch – Rainer Hannig 

 نهضة مصر   – عباس محمود العقاد     –األنبياء  إبراهيم أبو    )٤(
– ١٩٩٣. 

)٥( Grosses Handwoerterbuch – Aeyptisch – 
Deutsch – Rainer Hannig 

 .نصوص العهد القديم أخذت من التوراة )٦(

 

تمبحمد اهللا بحمد اهللاتم   




